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Executive summary 

 

This thesis analyses the concerns a public pension fund faces when choosing the best organizational 

structure to provide its public services. Furthermore it is examined how the public procurement law affects 

the choice of organizational structure due to the uncertainty contracting authorities have when applying 

the public procurement rules to real life contracts. The problem is elucidated both by an economic and 

legal view. 

 

The economic analysis contains two theories; the transaction cost theory and the principal agent theory. 

The transaction cost theory focuses on which governance structure is the most suitable given the 

conditions the contracting authority faces. In the case with a pension fund the best structure, given the 

level of frequency of the transactions and the asset specific investments, will be to hire external investment 

managers and use trilateral governance structure. 

The principal agent theory takes a closer look on how the contract between the pension fund and an 

external investment manager can reduce the interest conflicts in the contractual relationship and a efficient 

contract is deduced from the theory. The efficient contract consists of both a variable payment dependent 

on the return of the investments and a secure payment. 

 

The legal analysis contains a discussion of the classification of the efficient contract found from the 

economic theory in the public procurement law.  The discussion is based on a review of the jurisprudence 

on service concession contracts in the EU and highlights differences between service concessions and 

public service contracts. The efficient contract is found not to transfer an amount of risk large enough from 

the contracting authority to the service provider to constitute a service concession. 

 

The integrated discussion combines the two prior analysis’ and explains how the uncertainty related to the 

application of the public procurement rules increases the contracting authority’s transaction costs. This 

leads to a change in governance structure and a societal efficiency loss. It is therefore suggested to exempt 

investment management contracts from the public sector directive to allow public pension funds to use the 

optimal governance structure and increase the total welfare for the society. 
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Kapitel 1 Metode 

 

1.1 Indledning 

 

Det er op til medlemsstaterne at vælge hvilken og hvor en stor velfærdsstat de vil have. Desuden er det op 

til medlemsstaterne at vælge mellem offentlige eller delvis offentlige løsninger samt om ydelserne skal 

løses in-house eller ex-house.1 

Hvis der vælges en ex-house løsning, skal de ordregivende myndigheder følge reglerne i Europa-

Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne 

ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- 

og anlægskontrakter2 ved udbud af offentlige kontrakter. 

 

Formålet med Udbudsdirektivet er at ”garantere en effektiv konkurrence ved tildeling af offentlige 

kontrakter.”3 Der er dog blandt de ordregivende myndigheder en udbredt usikkerhed om hvorledes 

reglerne anvendes i praksis og især hvor skillelinjerne mellem de forskellige kontraktsformer i udbudsretten 

går. Dette ses bl.a. fra Domstolens praksis, hvor 13 ud af 25 afgørelser siden år 2000 angående 

koncessionskontrakter, har omhandlet problemstillinger i relation til definitionen af koncessionskontrakter i 

udbudsretten og hvordan denne kontraktsform adskiller sig fra andre offentlige kontrakter. 4 

 

Denne usikkerhed på hvordan udbudsreglerne anvendes i praksis, kan potentielt tænkes at påvirke måden 

hvorpå de ordregivende myndigheder vælger at organisere driften af velfærdsydelsen. 

 

1.2 Formål og problemformulering 

 

Formålet med denne afhandling er at belyse de overvejelser en ordregivende myndighed står over for når 

denne ledelsesmæssigt og økonomisk skal vælge, hvorledes myndigheden skal organiseres mest effektivt. 

Derudover ønskes det at fokusere på hvilke interessekonflikter, der kan opstå, hvis det vælges at antage 

eksterne agenter og hvordan en sådan kontrakt mellem parterne konstrueres mest optimalt, således at 

interessekonflikter mellem parterne bedst muligt afhjælpes.  

                                                           
1
 Nielsen, Ruth, Udbud af offentlige kontrakter, 2010, s. 19-20 

2
 Herefter Udbudsdirektivet 

3
 Betragtning nr. 2 til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af 

fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
4
 Commission staff working document – Impact assessment of an initiative on concessions, 2011, s. 12 
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Ved at se på både økonomien og juraen i problemstillingen ses det hvorledes en økonomisk og 

ledelsesmæssig beslutning også skal sammenholdes med udbudsreglerne og hvordan en kategorisering af 

en offentlig kontrakt i udbudsretten ikke altid er helt problemfri. Det ønskes tillige at undersøge om 

sammenspillet mellem økonomien i en ordregivende myndighed og udbudsreglerne vil påvirke måden, 

hvorpå den offentlige pensionskasse drives på. 

 

Derfor ønskes følgende problemstilling analyseret: 

 

- Hvordan vil udbudsreglerne indvirke på en offentlig pensionskasses valg mellem eksterne og 

interne porteføljeforvaltere og kontraktskonciperingen med sådanne mulige eksterne modparter? 

 

For at kunne besvare den overordnende problemstilling, besvares følgende delproblemstillinger under en 

henholdsvis økonomisk og juridisk analyse: 

 

Økonomisk 

- Vil det være mest efficient for en offentlig pensionskasse at antage eksterne porteføljeforvaltere 

eller at beholde tjenesteydelsen in-house? 

- Hvordan afhjælpes interessekonflikterne i et principal-agentforhold bedst muligt i en kontrakt om 

porteføljeforvaltning? 

 

Juridisk 

- Hvordan vil en efficent kontrakt om porteføljeforvaltning i en offentlig pensionskasse blive 

klassificeret i udbudsretten? 

 

1.3 Afgrænsning 

 

Økonomisk: Afhandlingen vil basere sig på en kontraktøkonomisk tilgang og andre økonomisk discipliner vil 

derfor ikke blive behandlet. Mere konkret vil afhandlingen fokusere på principal-agent teorien i relation til 

udvælgelse og overvågning af porteføljeforvaltere.  

Den relation, der ønskes belyst i afhandlingen, er relationen mellem en offentlig pensionskasse og de 

udvalgte porteføljeforvaltere, der er ansat til at investere pensionskassens midler på vegne af 
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pensionskassen. Fokus for afhandlingen vil derfor være på maksimeringsrationalitet og bytteperspektiv 

frem for et målperspektiv/beslutningstager perspektiv5. 

Problemstillingen vil blive besvaret rent teoretisk og der vil i den henseende ikke blive inddraget empirisk 

materiale. 

 

Juridisk: Udgangspunktet for denne afhandling er at belyse forskelle og ligheder mellem offentlige 

tjenesteydelseskontrakter og tjenesteydelseskoncessioner. Der afgrænses derfor fra andre udbudsformer 

end offentlige tjenesteydelseskontrakter og tjenesteydelseskoncessioner. Afhandlingen vil desuden heller 

ikke indeholde en nærmere redegørelse for de forskellige kontraktsformer og disses udbudsprocedurer. 

Folkeretlige regler, herunder Government Procurement Agreement6 (GPA), vil ikke blive behandlet, da 

afhandlingen vil belyse den stillede problemstilling ud fra et EU-retligt perspektiv. Ydermere vil 

afhandlingen heller ikke omfatte forsyningsvirksomhedsdirektivet7. 

Der vil udelukkende fokuseres på udbud over de gældende tærskelværdier8 af hensyn til afhandlingens 

omfang. Da afhandlingen sigter på at belyse reguleringen af finansielle tjenesteydelser, vil det udelukkende 

være Bilag II A tjenesteydelser og udbudsreglerne for disse, der vil blive beskrevet.  

Afgørelser fra Klagenævnet for udbud vil ikke blive inddraget, da fokus vil være rent EU-retligt.  

Opgaven vil basere sig på en teoretisk tilgang og vil ikke have som fokus at vejlede en navngiven offentlig 

myndighed. 

 

1.4 Synsvinkel 

 

Afhandlingen vil anskue problemstillingerne fra den offentlige pensionskasses synsvinkel, da det er denne, 

der skal træffe beslutningen om hvorvidt der skal antages eksterne porteføljeforvaltere og kontrakterne 

derfor skal sendes i offentligt udbud eller om porteføljeforvaltningen skal beholdes internt i 

pensionskassen.  

 

 

 

                                                           
5
 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi, bind 2, København, 1997, s. 24 

6
 GPA er indgået i WTO regi i 1994 og regulerer de eksterne forbindelser mellem EU og tredjelandet, der har tiltrådt 

aftalen. EU udbudsreglerne blev med direktiv 97/52/EF tilpasset GPA-aftalen 
7 Europa-Parlaments og Rådets Direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved 

indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 
8
 Tærskelværdi for statslige tjenesteydelser omfattet af bilag II A i 2010/2011 er 931.638 kr. 

(http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/regler/taerskelvaerdier-2010-og-2011/) 

http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/regler/taerskelvaerdier-2010-og-2011/
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1.4.1 Pensionskassers opbygning 

 

En pensionskasse er normalt opbygget ved at der er adskillige afdelinger med forskellige profiler, som 

investerer pensionskassens midler i forskellige aktivklasser. Hver afdeling har typisk tilknyttet en 

porteføljeforvalter, der yder porteføljeforvaltning i overensstemmelse med de af pensionskassen udstukket 

investeringsretningslinjer. Derudover træffer porteføljeforvalteren investeringsbeslutninger angående køb 

og salg af de pågældende aktiver i afdelingen.9 

 

 
Figur 1 

10
 

 

Kontrakterne, der fokuseres på i denne afhandling, er kontrakterne mellem pensionskassen og 

porteføljeforvalterne. Disse kontrakter er markeret med røde streger i Figur 1. 

  

                                                           
9
 Haslem, John A., Mutual Funds, 2003, s. 16-21 

10
 Egen figur 

Pensionskasse 

Afdeling 1 

Porteføljeforvalter 

Afdeling 2 

Porteføljeforvalter 

Afdeling 3 

Porteføljeforvalter 
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1.5 Metode 

 

1.5.1 Økonomisk metode 

 

Den økonomiske analyse vil basere sig på et kontraktøkonomisk grundlag. Kontraktsøkonomien analyserer 

ikke de relevante kontraktmuligheder på et samfundsmæssigt niveau, men analyserer selve værdien af 

kontrakten for parterne. 11 

Udgangspunktet for den økonomiske analyse i afhandlingen vil være henholdsvis Transaktionsomkostnings-

teorien og Principal-agent teorien. 

Transaktionsomkostningsteorien tager udgangspunkt i systemer med forskellige former for koordinations-

svigt og forsøger at forklare skift mellem forskellige organisationsformer med at disse skift økonomiserer 

med transaktionsomkostningerne.12  

Principal-agentteorien baseres på, at der mellem to parter, der indgår i et kontraktforhold, eksisterende 

forskellige grader af informationsasymmetri. Denne asymmetriske information kan forsøges afværget ved 

at konstruere forskellige incitamentsforenelige kontrakter, der har til formål at ensrette parternes 

interesser.13 

Transaktionsomkostningsteorien vil belyse de overordnede ledelsesmæssige og økonomiske overvejelser 

en ordregivende myndighed har, når denne skal drive og organisere myndigheden. 

Principal-agentteorien fokuserer mere nært på forholdet mellem en principal og en agent og hvorledes en 

sådan specifik relation kan kontraktfæstes. 

 Ved at sammenholde de to teorier, den overordnede og den mere specifikke, ønskes der at opnå et godt 

afsæt for at kunne konkludere hvilken organisations- og kontraktform, der vil være efficient for 

ordregivende myndighed at indgå i. 

 

1.5.2 Juridisk metode 

 

For at belyse de juridiske problemstillinger i nærværende afhandling anvendes den retsdogmatiske metode 

til at finde frem til gældende ret14. Udgangspunktet for afhandlingens juridiske analyse vil være den EU-

retlige regulering og da tjenesteydelseskoncessioner ikke er omfattet af Udbudsdirektivets regler15, vil der 

                                                           
11

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier, Frederiksberg, 2011, s. 439 
12

 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi, bind 2, 1997, s. 206-211 
13

 Ibidem, s. 164-165 
14

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D., Retskilder og Retsteorier, Frederiksberg, 2011, kap. 5 om retsdogmatisk 
fortolkning 
15

 Udbudsdirektivet art. 17 
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under behandlingen af disse blive lagt vægt på Traktaten om den Europæisk Unions funktionsmådes16 

grundlæggende bestemmelser samt gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet17. Ved behandlingen 

af udbud af tjenesteydelser vil der særligt blive lagt vægt på Udbudsdirektivet og de hertil knyttede 

forarbejder. I tillæg til dette vil der blive inddraget relevante afgørelser fra EU-domstolen. Som supplerende 

fortolkningsbidrag vil Kommissionens fortolkningsmeddelelse om koncessioner i EU-lovgivningen,18 

Grønbogen om Offentlig-private partnerskaber og Fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og 

koncessioner,19 akademisk artikler samt forslag til afgørelser fra Generaladvokaterne blive inddraget.  

 

1.5.2.1 Retskildelære 

 

Den EU-retlige regulering er opdelt i primære og sekundære retskilder. Den primære retskilde for 

ordregiver er Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, TEUF,20 som lægger en ramme om EU-

retten og angiver formål og generelle principper. Desuden indeholder TEUF en række grundlæggende 

regler, pligtnormer, som retter sig mod Medlemsstaterne og enkelte også mod borgerne/virksomhederne. 

Disse pligtnormer vedrører navnlig forbud mod diskrimination pga. nationalitet (art. 18 TEUF), fri 

bevægelighed for varer (art. 34 TEUF), personer/arbejdskraft (art. 45 TEUF og art. 49 TEUF), 

etableringsfrihed (art. 49 TEUF), tjenesteydelser (art. 56 TEUF) og kapital og betalinger (art. 63 TEUF). TEUF 

er forpligtende for de ordregivende myndigheder, også selvom den pågældende offentlige kontrakt falder 

uden for Udbudsdirektivet.21 TEUFs bestemmelser bliver således især relevante, når Udbudsdirektivet ikke 

finder anvendelse på den pågældende kontrakt. 

De sekundære retskilder er opdelt i bindende og ikke-bindende retskilder som det ses af art. 288 TEUF. Det 

ses også af art. 288 TEUF, at direktiver er at betragte som en bindende retskilde, hvor det overlades til 

medlemsstaterne selv at bestemme, hvorledes direktivet implementeres.  

Som støtte til fortolkningen af Udbudsdirektivet vil der blive anvendt relevante afgørelser af Domstolen. 

Disse afgørelser er kun en bindende retskilde for den afgørelsen er rettet til, jf. art. 288 TEUF, og kan for 

andre end de konkrete parter i sagen anvendes til fortolkning af Udbudsdirektivet. 

                                                           
16

 EU-Tidende nr. C 83 af 30. marts 2010, herefter TEUF 
17

 Udbudsdirektivets artikel 2. Det ses fra Telaustria-dommen, at en ordregivende myndigheder er forpligtet til ikke at 
forskelsbehandle på baggrund af nationalitet samt at overholde gennemsigtighedsprincippet ved offentlige 
kontraktindgåelser, også selvom den pågældende ydelse er undtaget fra Udbudsdirektivet jf. Telaustria C-324/98, 
præmis 60-61 
18

 2000/C121/02 
19 Kom(2004) 327, endelig udgave, fremsat 30. april 2004 
20

 Traktatens om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, EU-Tidende nr. C 83 af 30. marts 2010 
21

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier, Frederiksberg, 2011, s. 124-137 om retskilder i EU 
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Forarbejder til direktiver vil blive inddraget som supplerende fortolkningsbidrag i den udstrækning dette 

findes nødvendigt. Forarbejderne kan ikke betragtes som bindende fortolkninger af reguleringen22 og vil 

som følge heraf udelukkende blive benyttet som fortolkningsbidrag. Ligeledes vil Kommissions 

fortolkningsmeddelelse om koncessioner blive inddraget som fortolkningsbidrag. Fortolkningsmeddelelsen 

har heller ikke bindende retsvirkning for medlemsstaterne. 

Desforuden vil generaladvokatens forslag til afgørelse af sager ved Domstolen blive inddraget som støtte til 

fortolkningen af Domstolens afgørelser. Heller ikke denne kilde er en bindende retskilde, men medtages da 

Generaladvokatens forslag til afgørelser ofte indeholder en mere omfattende diskussion af 

problemstillingerne. 

 

1.6 Struktur 

 

Afhandlingen er opdelt i en økonomisk, juridisk og sammenholdende del, der tilsammen vil svare på den 

overordnede problemstilling. 

 

I kapitel 2 vil den økonomiske del af afhandlingen indlede med en afvejning af om en offentlig 

pensionskasse skal antage eksterne porteføljeforvaltere eller om de skal beholde ydelsen in-house. Denne 

analyse vil tage afsæt i transaktionsomkostningsteorien. 

Herefter følger en generel introduktion til principal-agent teorien, herunder beskrivelse af begreberne 

Adverse Selection og Moral Hazard. Teorierne vil dernæst blive anvendt på den konkrete problemstilling 

med særlig fokus på at analysere graden af asymmetrisk information og mulighederne for at afbøde denne 

ved hjælp af kontraktsform. 

 

Den juridiske del af afhandlingen indeholder først et introduktionskapitel i kapitel 3, hvor offentlige 

tjenesteydelser samt ordregivende myndigheder vil blive defineret. Dernæst vil det blive beskrevet hvad 

der indeholdes i begrebet ”finansielle tjenesteydelser” i udbudsretten og hvorfor udbudsretten indeholder 

særbestemmelser for visse finansielle tjenesteydelser.  

 

Kapitel 4 vil indeholde en analyse af forskellene mellem offentlige kontrakter om tjenesteydelser og 

koncessioner om tjenesteydelser ved hjælp af Udbudsdirektivet, Domstolens praksis og øvrige 

fortolkningsbidrag såsom akademiske artikler og lærebøger. Herefter vil resultaterne blive anvendt på den 

                                                           
22

Ibidem, s. 132 
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konkrete problemstilling fra kapitel 2, idet det vil blive analyseret, hvordan en optimal kontrakt som fundet 

i kapitel 2 vil blive kategoriseret i udbudsretten på baggrund af den forudgående juridiske analyse. 

 

Kapitel 5 vil ved hjælp af analyserne fra de foregående kapitler besvare den overordnede problemstilling. 

 

Kapitel 6 vil indeholde den endelig konklusion, der opsummerer de vigtigste hovedpunkter fra de 

foregående kapitler. 
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Kapitel 2 En offentlig pensionskasses overvejelser før et offentligt udbud 

 

Når en offentlig myndighed, som fx en offentlig pensionskasse, skal organisere sig, vil et centralt spørgsmål 

være om tjenesteydelser skal leveres internt af den offentlige myndighed eller om der kan opnås billigere 

og bedre kompetencer ved at uddelegere nogle af den offentlige myndigheds forpligtelser til eksterne 

agenter. For at kunne afgøre om det vil være mest efficient overlade udførelsen af en opgave til en privat 

leverandør eller beholde opgaven in-house, skal en lang række hensyn, ud over det rent økonomiske, 

overvejes. Det bør overvejes om den private partner vil kunne opfylde kravene til velfærd, kontrol og 

varetagelse af politiske interesser.  

Neden for vil først problemstillingen om hvorvidt en offentlig myndighed bør antage en privat partner til at 

varetage visse opgaver for sig, blive belyst ved hjælp af transaktionsomkostningsteorien. Herefter vil 

forholdet mellem en principal og agent blive analyseret, herunder vil forskellige løsningsforslag til 

afhjælpning af interessekonflikterne parterne imellem bliver behandlet. Slutteligt vil hovedpunkterne fra de 

to teorier blive anvendt samlet for at komme med et bud på en efficient kontrakt mellem en offentlig 

pensionskasse og en porteføljeforvalter, der forener og ensretter parternes interesser. 

 

2.1 Ordregivers interesser ud over de samfundsmæssige ved offentlige indkøb 

 

Når en offentlig pensionskasse skal antage porteføljeforvaltere til at varetage investering af 

pensionskassens midler, vil pensionskassen og porteføljeforvalteren kunne anskues som henholdsvis 

principal og agent23. Agenten bliver overdraget et mandat til at varetage investeringen af pensionskassens 

midler på vegne af denne. Dette medfører potentielt en interessekonflikt, idet hver part varetager sine 

egne interesser frem for de interesser, der ville være bedst for fællesskabet. 

En offentlig ordregivende myndighed, der foretager indkøb i markedet, vil umiddelbart skulle anskues som 

en almindelig rationel forbruger, der træffer beslutninger ud fra den information, som er til rådighed og 

som vil vælge at forbruge den mængde af godet, som giver forbrugeren det højest mulige nytteniveau ud 

fra forbrugerens givne budgetlinje24.  

En offentlig ordregivende myndighed kan dog ikke betragtes som en almindelig rationel forbruger, der 

maksimerer sin nytte udelukkende ud fra en efficiens betragtning. En offentlig ordregivende myndighed har 

også et typisk almennyttigt sigte og skal varetage social, politisk såvel som økonomisk velfærd.25 

                                                           
23

 Principal-agent forholdet og teorien bag vil blive behandlet nærmere senere i kapitlet 
24

 Pindyck & Rubinfeld, Microeconomics, 2005, kapitel 3 Consumer Behavior 
25

 Trepte, Peter, Regulating Procurement, 2004, s. 68-69 
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Myndigheden er desuden indplaceret i et hierarki, der kan betragtes som to forskellige instanser; den 

politiske og den bureaukratiske. Den politiske del af myndigheden vil være styret politiske interesser som fx 

hvordan vælgerne opfatter indkøbene og herunder påvirkning af muligheden for genvalg, mens den 

bureaukratiske del fx vil have fokus på om budgettet holdes, risikoen for nedskæringer og fremtidsudsigter 

for den enkelte medarbejder.26 

Der er således i forbindelse med den offentlige myndigheds virke som indkøber, flere instansers interesser, 

der skal varetages og koordineres. Jo større selvbestemmelse den bureaukratiske del af den offentlige 

myndighed har og jo mindre kontrol den politiske del af myndigheden har, jo større risiko er der for at for 

at bureaukraterne forfølger egne interesser ved indkøb på vegne af den offentlige myndighed. Forfølgelsen 

af egne interesser kan potentielt udvikle sig til bestikkelse, korruption og nepotisme ved tildeling af 

offentlige kontrakter.27 

Der er forsøgt dæmmet op for forfølgelsen af egne interesser ved at indføre regler om offentlige 

myndigheders indkøb. I EU er disse regler blevet formuleret i Europa-Palarmentets og Rådets Direktiv nr. 

2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 

vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter for 

at sikre konkurrence, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling på det indre marked ved indgåelse af 

offentlige kontrakter.28 

 

2.2 Offentligt udbud, in-house løsning eller privat leverandør 

 

En offentlig myndighed har valget om selv at tilbyde en tjenesteydelse til offentligheden eller at få en privat 

aktør til at stå for at udbyde tjenesteydelsen. Afgørelsen af om tjenesteydelsen skal ligge i offentlig eller 

privat regi, er et spørgsmål om, dels hvad der er mest omkostningseffektivt og dels hvilken 

organisationsform, der giver myndighederne bedst kontrol med tjenesteydelsen og driften af denne.29  

 
Effektivitet i en offentlig tjenesteydelse har to dimensioner. Den første dimension er 

omkostningseffektivitet. I omkostningseffektivitet ligger det hensyn, at tjenesteydelsen skal udbydes til de 

lavest mulige samfundsmæssige omkostninger. Omkostningsminimeringen afhænger af incitamenterne til 

at holde omkostningerne så lave som muligt, både hos den offentlige instans og hos den private 

tjenesteyder. Hos den private tjenesteyder er det typisk ejernes profitmaksimering, som er den drivende 

                                                           
26

 Ibidem, s. 70 
27

 Ibidem, s. 70-71 
28

 Nielsen, Ruth, Udbud af offentlige kontrakter, 2010, s. 40 
29

 Hagen, Kåre P., Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 2005, s. 126 
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faktor. Hos den offentlige instans er det derimod politikkernes ønske om at undgå sager om misbrug af det 

offentliges midler, som leder til omkostningsfokus, da dette kan true politikkernes muligheder for 

genvalg.30  

En offentlig myndighed kan påvirke omkostningsniveauet ved enten at påvirke rammebetingelserne eller 

incitamenterne hos den private modpart eller når den offentlige myndighed selv står for at udbyde 

tjenesteydelsen ved at drive den ud fra samfundsmæssige eller politiske interesser.31 Når en offentlig 

myndighed antager en privat virksomhed til at varetage en offentlig tjenesteydelse for sig, vil den private 

tjenesteyder træffe beslutninger og udbyde tjenesteydelsen på vegne af den offentlige myndighed. Et 

sådant forhold kan betragtes som et principal-agentforhold. Om antagelse af en privat agent giver en mere 

effektiv drift af tjenesteydelsen afhænger af mulighederne for at afholde en effektiv udbudsrunde, 

mulighederne for specialisering og muligheden for at agenten kan holdes ansvarlig for kontraktsudførelsen 

på baggrund af objektive kriterier. Hovedideen bag at uddelegere beslutninger om driften af en offentlig 

tjenesteydelse er at flytte beslutningerne til den del af driften, der har mest beslutningsrelevant 

information. 32  

Når for eksempel en offentlig pensionskasse ansætter forskellige porteføljeforvaltere til at varetage 

investeringen af pensionskassens midler, vil disse forvaltere blive antaget fordi de har mere information om 

de forskellige finansielle aktiver, der investeres i, end pensionskassen, der typisk udelukkende vil stå for den 

overordnede administration af pensionerne. 

 

Den offentlige myndigheds opgave er derfor at udforme et incitamentsprogram, der får agenten til at 

træffe beslutninger således at de beslutninger, der bedst for agenten samtidig fremmer den offentlige 

myndigheds interesser. Et af de største problemer en offentlig myndighed står over for, når der skal 

antages en privat agent til at løse en opgave, er at myndigheden ofte har mangelfuld information om de 

faktiske omkostninger agenten har ved at løse opgaven. Hertil kommer problemerne med at overvåge 

hvilken indsats agenten yder for at holde omkostningerne så lave som muligt. Ved overføring af 

beslutningskompetencen til en privat agent sker der er også et skift af maksimeringsfokus, fra 

velfærdsmaksimering til profitmaksimering. En vigtig sideeffekt ved dette skift er, at det er lettere at måle 

profit end velfærd og således også lettere at opsætte incitamentsprogrammer baseret på profit for private 

agenter.33 Hvis man ser på afstanden mellem ejerne og ledelsen hos en privat agent kontra en offentlig 

myndighed, kan man argumentere for at afstanden er større hos den offentlige myndighed end hos den 

                                                           
30

 Hagen, Kåre P., Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 2005, s. 127 
31

 Ibidem, s. 122 
32

 Ibidem, s. 123 
33

 Ibidem, s. 124-125 
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private agent. Dette skyldes, at hos den offentlige myndighed er der ikke deciderede ejere, men derimod 

skattebetalere, der kan betragtes som ejere, idet eventuelle tab skal dækkes over skatten samtidig med at 

gevinster ved lavere omkostninger vil sænke beskatningen hos ”ejerne”. En privat agent vil være 

organiseret i en selskabsform, hvor ejerne er tættere på driften og har bedre sanktionsmuligheder over for 

ledelsen end de tilsvarende ”ejere” af en offentlig myndighed.  

Markedsværdien af en privat virksomhed, der drives ineffektivt, vil være lav og dette medfører en øget 

risiko for ledelsen for opkøb af virksomheden af konkurrenter. Et sådant opkøb vil som oftest indebære en 

omstrukturering af virksomheden og en udskiftning af ledelsen. Denne trussel fungerer som 

disciplineringsmekanisme og giver ledelsen incitament til at sikre effektiv drift af virksomheden.  

Den tilsvarende disciplineringsmekanisme hos en offentlig ineffektiv myndighed er truslen om privatisering 

fra politisk hold. En privatisering vil ligeledes medføre, at ledelsen som oftest bliver udskiftet. Truslen om 

privatisering vil derfor også medføre et incitament for ledelsen af den offentlige myndighed til at sikre en 

effektiv drift. En privatisering af en offentlig myndighed vil dog en mere omstændelig proces og være et 

større indgreb end et opkøb af en privat virksomhed. Det kan derfor antages, at truslen om udskiftning af 

ledelsen i en privat virksomhed er større end hos en offentlig myndighed og dermed er 

disciplineringsmekanismen også stærkere for ledelsen i en privat virksomhed.34 

En offentlig myndighed har udover ønsket om lave omkostninger også ofte et ønske om kvalitet i den 

ydelse, der bliver præsteret. Ved visse tjenester kan kvaliteten aflæses gennem det observerede udbytte. 

Disse tjenesteydelser betegnes af Hagen som ”erfaringsgoder” og er typisk relateret til forskellige 

rådgivningsydelser. Hvis det observerede udbytte giver principalen information om agentens indsats, vil 

aflønning baseret på den observerede kvalitet have en disciplinerende effekt på agenten.35 Svigtende 

kvalitet vil give indikationer på svigtende indsats og for en privat antaget agent, vil dette potentielt føre til 

en opsigelse af kontrakten som konsekvens. En agent bør derfor afveje gevinsten ved på kort sigt at yde en 

lav indsat/lav kvalitet med tabet på lang sigt ved tabet af kontrakten. En opsigelse af kontrakten kan 

desuden gøre det sværere for den private agent at få nye kontrakter i markedet på grund af at agentens 

rygte vil blive svækket. En offentlig myndighed vil ikke blive mødt af tilsvarende restriktioner som følge af 

lav kvalitet i tjenesteydelsen. Det kan derfor generelt siges, at sanktionsmulighederne er større over for 

private agenter end offentlige myndigheder på områder, hvor kvalitet kan sikres gennem afkastbaseret 

aflønning. På disse områder taler effektivitetshensynet altså for at forvaltningen udbydes til private 

agenter.36  

 

                                                           
34

 Ibidem, s. 125-126 
35

 Ibidem, s. 132 
36

 Ibidem, s. 133 
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Inden en offentlig tjenesteydelse udlægges til en privat agent, skal behovet for kontinuert forsyning 

overvejes. Private aktører antages at have en højere risiko for konkurs med svigt i forsyningen af 

tjenesteydelsen til følge. Hvis den offentlige sektor skal garantere et konstant udbud af tjenesteydelsen, 

kan dette have indflydelse på de private tjenesteydere. Hvis det er forbundet med store omkostninger for 

den offentlige sektor at opretholde en konstant leverance af en tjenesteydelse eller alternativer hertil, giver 

det risiko for at den private agent vil udnytte situationen til at presse den offentlige myndighed til 

gunstigere vilkår i kontrakten. Inden for sektorer, der kræver en kontinuert forsyning, bør det derfor 

overvejes nøje om udlicitering til private på sigt kan komplicere forsyningen og om produktionen skal 

beholdes in-house.37 Inden for sektorer hvor kravet til kontinuert forsyning ikke er så skarpt, bør valget 

mellem offentlig eller privat drift afgøres ud fra hvad der er mest omkostningseffektivt.  

Når offentlige myndigheder antager private aktører til at levere en tjenesteydelse, har myndigheden ofte 

begrænset information om de reelle omkostninger leverandøren har. 38 Tjenesteyderen er tættere på 

produktionen og har derfor privat information om sine omkostninger. Den offentlige myndighed, der står 

over for at skulle antage en agent, ved ikke om agenten har høje eller lave omkostninger. Agenten har i 

kraft af sin private information incitament til at lade som om at agenten er en høj omkostningstype for på 

denne måde at få en højere aflønning for sin ydelse. Hvis den offentlige myndighed tilbyder agenten en lav 

aflønning for at kompensere for risikoen for at agenten opgiver for høje omkostninger, risikerer myndighed 

at agenten ikke kan opfylde kontrakten. Det antages desuden, at et skifte af tjenesteyderen ikke vil kunne 

gøres omkostningsfrit for principalen. Hvis principalen accepterer agentens krav om høj aflønning, vil dette 

påføre samfundet eller i det konkrete tilfælde pensionsopsparerne yderligere omkostninger.39  

 

En anden problemstilling, der opstår i forbindelse med antagelse af en agent til at udføre arbejde på vegne 

af principalen er om omkostningerne agenten har også er de lavest mulige. De forhøjede omkostninger kan 

opstå som følge af en lav indsats fra agenten for at holde disse nede eller omstændigheder som agenten 

ikke har kontrol over. Den offentlige principal står derfor over for den udfordring at give agenten 

incitamenter til at udøve en optimal indsats for at begrænse sine omkostninger på trods af at det ikke er 

muligt at observere indsatsen eller om de afholdte omkostninger skyldes en ekstra indsats fra agenten eller 

udefrakommende faktorer. Hvis aflønningssystemet, der skal motivere agenten til at holde omkostningerne 

lave, indeholder et forsikringselement, hvor principalen bærer en del af risikoen ved de udefrakommende 

faktorer, der påvirker omkostningsniveauet, vil en reduktion af agents omkostninger ikke fuldt ud tilfalde 

                                                           
37

 Ibidem, s. 133 
38

 I det følgende antages at kvaliteten på tjenesteydelsen er fuldt observerbar for den offentlige principal og kvaliteten 
kan således inkluderes i kontrakten på en entydig måde 
39

 Hagen, Kåre P., Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 2005, s. 134-135 
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agenten og dennes incitament til at yde en ekstra indsats bliver derfor begrænset. Et forsikringselement i 

relation til omkostningsforøgelse indebærer, at den offentlige principal dækker en del af forøgelsen i 

agentens omkostninger, når forøgelsen skyldes udefrakommende faktorer. Tilsvarende modtager 

principalen en del af besparelsen i omkostningerne, når de udefrakommende faktorer medfører gunstigere 

omkostningsvilkår for agentens produktion. Et sådant forsikringselement betyder dog at agentens 

incitament for at yde en indsats for at reducere sine omkostninger forringes. Et sådant dilemma betegnes 

af Hagen som et moralsk risikoproblem40 og består i dette tilfælde af at sandsynligheden for høje 

omkostninger stiger, når agentens incitament til at reducere omkostninger forringes.41 

 

Inden for sektorer hvor den offentlige principal mangler information om omkostningsniveauet hos agenten, 

kan den asymmetriske information afhjælpes ved såkaldt ”yardstick competition” eller 

målestokskonkurrence. I denne proces sammenligner principalen agentens performance med andre 

lignende tjenesteydere, der agerer på et lignende marked med de samme eksterne faktorer som påvirker 

produktionen.42 Hvis der er perfekt korrelation mellem et offentligt og et privat udbud af en tjenesteydelse, 

vil kendskabet til omkostningsniveauet hos den private aktør give information om effektiviteten hos den 

offentlige aktør.43 44 I de tilfælde, hvor der ikke er samkorrelation mellem en offentlig og en privat udbyder, 

vil information om omkostningsniveauet ikke bidrage med nogen informationsværdi. Derimod 

informationer om omkostningsniveauet i situationer med nogen, men ikke perfekt, priskorrelation kunne 

bidrage med nogen informationsværdi om hvordan omkostningsniveauet bør være hos aktøren. Derfor bør 

et incitamentsprogram, i tilfælde hvor der foreligger sammenlignelige omkostninger, baseres ikke bare på 

agentens egne omkostninger, men også på andre lignende virksomheders omkostninger, idet differencen 

mellem omkostningerne siger noget om agentens effektivitet og indsats for at holde omkostningerne 

lave.45 I en sådan sammenligning mellem to eller flere aktører er det naturligvis vigtigt, at den enkelte aktør 

ikke har mulighed for at påvirke sammenligningsgrundlaget46.  

Vi antager at vi har to agenter 1 og 2, der har omkostningerne C1 og C2. Aflønningen af agenten 1 fastsættes 

ud fra agent 2’s omkostninger plus et fast beløb T1, der er fastsat til de omkostninger en optimal drevet 

agent ville have. Agent 1 vil vælge den omkostningsreducerende indsats e1 der maksimerer forskellen 

mellem sine egne og agent 2’s omkostninger minus omkostningen ved at yde en indsats for at minimere 

                                                           
40

 Dette begreb er synonymt med begrebet adverse selection som bliver nærmere beskrevet neden for i afsnit 2.5 
41

 Hagen, Kåre P., Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 2005, s. 136 
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 Laffont & Tirole, A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, 1993, s. 84 
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 Hagen, Kåre P., Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 2005, s. 160 
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 En sådan betragtning kan samtidig fremføres som argument for at den offentlige sektor opsplitter offentlige ydelser 
i flere separate enheder, der ved sammenligning af driften vil give information om det optimale omkostningsniveau 
45

 Hagen, Kåre P., Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 2005, s. 161 
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omkostningerne d(e1)
47. Agent 1 vil derfor vælge den e1, der maksimerer T1 + C2 - C1 - d(e1). Da agent 1’s 

omkostninger bliver bestemt ud fra de faktisk afholdte omkostninger hos agenten fratrukket de besparede 

omkostninger, C1 = C1 – e1, vil agent 1 sætte sin indsats sådan at d’(e1) = 1, der er betingelsen for optimal 

indsats fra principalens synspunkt. Da T1 = d(e*1), er e*48givet ved d’(e*1) = 1, vil aflønningen af agent 1 

blive lig C2 – (e1 – e*1).
49 Således vil agenten under yardstick-konkurrence bliver motiveret til at yde en høj 

indsats, da den positive forskel mellem yardstick omkostningerne og agentens omkostninger tilfalder 

agenten. 

En variant af yardstick-konkurrence ses, når agentens aflønning baseres på et benchmark, der giver 

principalen mulighed for at se hvordan agenten har performet i forhold til konkurrenterne. 

Når en offentlig pensionskasse skal aflønne en privat porteføljeforvalter, vil man i stil med yardstick 

aflønningen, der baserer sig på konkurrenternes omkostninger, se aflønning der baserer sig på hvordan 

afkastet af de finansielle aktiver generelt har udviklet sig på markedet. Dette er en måde hvorpå agenten 

får incitament til at yde en høj indsats for at skabe det bedst mulige afkast. Dette er i stil med eksemplet 

oven for pga. at forskellen mellem benchmarket og agentens afkast, tilfalder agenten, når denne forskel er 

positiv. 

 

Det ses af ovenstående gennemgang, at en offentlig myndighed bør antage private leverandører, når disse 

kan tilbyde en billigere løsning af tjenesteydelsen end den offentlige myndighed kan ved at beholde 

tjenesten in-house. Desuden bør tjenesteydelsens art overvejes inden en opgave uddelegeres. Ydelser, der 

er særligt egnede til at blive sendt i en offentlig udbudsrunde, vil være opgaver, hvor det kun vil kræve 

relativt lave omkostninger for principalen at måle eller observere agentens indsats og kvaliteten i arbejdet. 

Samtidig vil ydelser, hvor der er tilgængelig information om lignende virksomheders omkostninger, være at 

foretrække til udlicitering. 

Kvaliteten af porteføljeforvaltningen kan forholdsvis let måles, da kvaliteten er lig med det afkast 

porteføljeforvalteren skaber. Samtidig er kursudvikling på finansielle instrumenter underlagt strenge 

offentligheds krav. Således vil en offentlig pensionskasse med få omkostninger kunne sammenligne 

porteføljeforvalterens indsats med aktivklassens generelle afkast på markedet. En tjenesteydelse som 

porteføljeforvaltning vil derfor være en oplagt tjenesteydelse at sende i offentligt udbud for at finde de 

bedste og billigste porteføljeforvaltere til at forvalte pensionskassens midler.  
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 Omkostningen ved omkostningsreducerende indsats vil ikke blive indregnet i de faktisk afholdte omkostninger 
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Næste afsnit vil med afsæt i Williamsons transaktionsomkostningsteori ligeledes fokusere på om en 

offentlig pensionskasse vil skulle opbygge kompetencerne vedrørende porteføljeforvaltningen internt eller 

om det vil minimere transaktionsomkostningerne at antage eksterne porteføljeforvaltere, der agerer på 

markedet. 

 

2.3 Transaktionsomkostningsteori 

 

Williamsons transaktionsomkostningsteori50  behandler hvordan organisationer organiserer sig for at 

minimere transaktionsomkostningerne, der uundgåeligt vil opstå ved køb og salg af ydelser på et marked.  

Williamsons transaktionsomkostningsteori arbejder med at bestemme hvorledes organisationer bedst 

organiserer sig for at minimere transaktionsomkostningerne, herunder om en ydelse skal beholdes internt i 

organisationen eller om ydelsen skal købes i markedet. 

 Williamsons teori arbejder ud fra at der er tre aspekter ved transaktionsomkostninger; aktivspecificitet, 

frekvens og kompleksitet/usikkerhed.  

Aktivspecificitet betegner graden af de investeringer, der er nødvendige for parterne at foretage for at 

kunne gennemføre transaktionen. Investeringerne består af forskellige typer som fx stedsspecifikke 

investeringer, der er bundet til en bestemt lokalitet fx en kulmine, tekniske investeringer, som er 

investeringer i tekniske hjælpemidler og humankapitalinvesteringer, som er investeringer i ansatte fx i form 

af videreuddannelse.51 

Er disse investeringer specifikt knyttet til transaktionen, siges aktivspecificitetsaspektet at være højt. En høj 

grad af aktivspecificitet vil medføre en risiko for hold-up problemer,52 hvis leverandøren har foretaget store 

investeringer, der ikke kan anvendes uden for kontraktsforholdet. Transaktioner, der kræver store 

aktivspecifikke investeringer, indeholder ofte krav om en vis længde af kontraktsforholdet og muligheden 

for ikke senere hen at kunne genforhandle ringere vilkår i kontrakten.53 

 

Frekvensen i transaktionerne dækker over hvor ofte en transaktion gentages. Hvis en transaktion kun 

gennemføres én gang, vil parterne oftest benytte en standardkontrakt til at regulere forholdet. Hvis det er 
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en gentagen transaktion, vil parterne opstille mere komplekse retningslinjer og vilkår til at regulere 

transaktionerne. I frekvensaspektet ligger også overvejelser vedrørende længden af samarbejdet, herunder 

muligheden for at belønne og straffe modparten. En høj frekvens grad vil pege i retning af at der er 

transaktionsomkostninger at spare ved at integrere leverandør og aftager i samme organisation.54 

 

Det sidste aspekt, kompleksiteten eller usikkerheden i transaktionen, betegner det forhold, at grundet 

parternes begrænsede rationalitet og opportunisme, er det ikke muligt at nedfælde komplette kontrakter, 

der bestemmer alle mulige udfald af kontrakten.55  

 

 

Figur 256 

 

Figur 2 oven for samler de to parametre, frekvens og aktivspecificitet og giver os fire 

transaktionsomkostningsøkonomiserende reguleringsrammer. Alt efter hvor høj eller lav graden af 

frekvensen og aktivspecificiteten er, vil en af de fire reguleringsrammer bedst kunne 

transaktionsomkostningsminimere. Det tredje aspekt, usikkerhed/kompleksitet, er ikke medtaget i figuren, 

da denne antages at være konstant.57  
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Markedet er den mest efficiente reguleringsramme, når aktivspecificiteten er lav. Efficiensen sikres ved at 

parterne med relativt lave omkostninger kan finde en ny modpart i markedet, hvis den eksisterende 

relation er utilfredsstillende. Markedet er præget af kortsigtede klassiske kontrakter.58  

 

Modsat markedet som reguleringsramme findes unified governance, hvor aktivspecificiteten er høj og 

frekvensen høj. Her er parterne låst fast i deres relation, da aktivet ikke uden store omkostninger kan 

anvendes uden for transaktionen. Dette medfører en høj risiko for opportunistisk adfærd og løses ved mere 

relationelle kontrakter, hvor de to parter indgå i en mere integrerende relation og eventuelt bliver 

integreret til en enhed. Selvom frekvensen er lav, vil en høj aktivspecificitet medvirke til at der kan være 

transaktionsomkostningsfordele ved at anvende unified governance som reguleringsramme.59  

 

Den bilaterale reguleringsramme er mest anvendelig, når frekvensen er høj og aktivitetsspecifikationen 

mellem. Denne reguleringsramme bygger også på relationelle kontrakter, da parterne pga. den relativt høje 

specifikation er gensidige afhængige af hinanden og opbygning af en ny relation til en ny part vil medføre 

afholdelse relativt store nye investeringer.60 

 

En trilateral reguleringsramme anvendes, når frekvensen er lav og aktivitetsspecifikationen mellem til høj. I 

denne reguleringsramme afløses markedets kortsigtede kontrakter af mere langsigtede. Da frekvensen er 

lav, er parterne dog ikke i samme grad afhængige af hinanden som under den bilaterale reguleringsramme. 

Kontrakterne under den trilaterale reguleringsramme er neoklassiske. Neoklassiske kontrakter er ikke så 

specifikke som klassiske kontrakter og er mere fleksible. Betegnelsen trilateral henviser til at en tredjepart 

inddrages i relationen for at afhjælpe opportunismen og løse eventuelle tvister. En sådan tredjepart kan fx 

være en mægler eller en voldgiftsdommer.61 

 

Når en offentlig pensionskasse skal vælge mellem at antage eksterne porteføljeforvaltere eller opbygge 

kompetencerne internt, kan den ovennævnte transaktionsomkostningsteori give et bud på den mest 

efficiente organisationsform. Investeringerne, en porteføljeforvalter må foretage for at kunne tilbyde sin 

ydelse, består primært af human capital, altså ansættelse af kvalificerede medarbejdere og 

videreuddannelse af eksisterende ansatte. Hertil kommer de fysiske rammer for medarbejderne og 

elektroniske hjælpemidler som fx adgang til diverse handelsplatforme til brug for værdipapirhandel. 
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Investeringerne foretaget af porteføljeforvalteren kan dog uden store omstillingsomkostninger også 

anvendes til at servicere andre kunder end den offentlige pensionskasse og er således ikke præget af en høj 

aktivspecifikation. Træning af medarbejdere i fx aktieanalyse vil give medarbejderne kompetencer, der også 

kan anvendes uden for den pågældende relation. 

Forvalteren vil under kontraktens løbetid opbygge særlige forvaltningskompetencer inden for netop det 

forvaltningsfelt, der ydes til pensionskassen. Disse kompetencer er dog ikke bundet til den specifikke 

transaktion og vil tæt ved omkostningsfrit kunne overføres til en lignende relation med en anden modpart. 

På den anden side af relationen vil pensionskassen ved en afbrydelse af relationen miste adgangen til disse 

særligt opbyggede kompetencer og vil have svært ved at finde tilsvarende specialiserede kompetencer hos 

en anden agent.  

Investeringerne fra pensionskassens side består i at finde og udvælge en passende porteføljeforvalter. 

Denne post er ofte den mest omkostningsfyldte for pensionskassen grundet det store udbud af 

porteføljeforvaltningsservices, der findes på markedet og komplikationer med at adskille høj indsatstyper 

fra lav indsatstyper fra hinanden.62 

Når en porteføljeforvalter er valgt, udarbejdes en porteføljeforvaltningskontrakt og porteføljeforvalteren 

instrueres i hvilke aktiver, der ønskes investeret i samt eventuelle etiske retningslinjer pensionskassens 

ønsker at porteføljeforvalteren skal følge. Disse investeringer er i højere grad end porteføljeforvalterens 

investeringer knyttet til den pågældende relation og skal afholdes igen af pensionskassen ved et skift af 

porteføljeforvalter. Udarbejdede investeringsretningslinjer og etiske retningslinjer vil dog kunne anvendes 

igen i den næste transaktion og omkostninger brugt på udarbejdelsen af disse er ikke spildt. Dog knytter 

omkostningerne forbundet med udvælgelse og instruktion af forvalteren sig til den enkelte transaktion. 

Det ses derfor, at transaktionen mellem en offentlig pensionskasse og en porteføljeforvalter er præget af 

en mellem grad af aktivspecificitet og transaktionsomkostningsminimeringsperspektivet peger i retning af 

at transaktionerne bør foretages med enten med markedet, bilateral eller trilateral governance som 

reguleringsramme, alt afhængig af frekvensen i transaktionerne. 

 

Det andet parameter, der er relevant at se på ifølge Williamson, er frekvensen af transaktionen. I den 

specifikke relation mellem en pensionskasse og en porteføljeforvalter, er frekvensen forholdsvis lav, idet 

markedet er præget af relativt langvarige relationer parterne imellem. Den lave frekvens i transaktionerne 

bunder i omkostningerne ved at finde og udvælge nye porteføljeforvaltere. Omkostningerne i forbindelse 

hermed bliver bundet til den enkelte relation. Den lave frekvens peger i retning af at enten market 

governance eller trilateral governance anvendes som reguleringsramme. 

                                                           
62

 Afhjælpning af screeningsproblemer behandles nærmere neden for 



23 
 

Samlet set ses det, at en offentlig pensionskasse med Williamsons transaktionsomkostningsteori i hånden 

bør anvende en trilateral reguleringsramme med eksterne forvaltere, der bliver bundet af mere langsigtede 

kontrakter. En sådan reguleringsramme vil kombinere de længerevarende relationer med markedets udbud 

af forvaltningsydelser. Herved tillades det at porteføljeforvalteren opbygger særlige kompetencer som den 

offentlige pensionskasse kan benytte samtidig med at pensionskassen ikke skal afholde omkostninger til 

udvælgelse og instruktion igen af nye forvaltere kort efter. 

 

I næste afsnit beskrives forholdet mellem en principal, der antager en agent til at udføre et arbejde for sig, 

også kaldet et principal-agentforhold. Først vil den generelle teori blive beskrevet for derefter at blive 

anvendt på et teoretisk forhold, hvor en offentlig pensionskasse står over for at antage en privat 

porteføljeforvalter.  

 

2.4 Generelt om principal-agent teorien 

 

Principal-agent forholdet beskriver den situation, hvor en person (principal) antager en anden person 

(agenten) til at varetage en opgave for sig. Forholdet er bundet af en kontrakt mellem parterne og 

principalen uddelegerer et eller flere mandater til agenten, som så træffer beslutninger på vegne af 

principalen.63 Problematikken i et principal-agentforhold består i, at parterne har modstridende interesser 

og besidder asymmetrisk information64. I tillæg til dette har de to parter ydermere forskellige 

risikopræferencer, der komplicerer forholdet65. 

De modstridende interesser i forholdet bunder i at begge parter antages at ville maksimere deres egen 

nytte66. Agenten vil herved tænke på hvad der er bedst for vedkommende selv i en given situation og 

ligeledes vil principalen varetage egne interesser først. Principalen vil typisk tænke på at optimere 
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virksomhedens værdi, mens agenten vil tænke mere på sin egen mulige finansielle fordel ved situationen 

samt hvilke signaler en given handling vil sende til potentielle fremtidige samarbejdspartnere67.  

Den asymmetriske information i forholdet opstår som følge af at principalen ikke har mulighed for at vide 

hvor stor en indsats agenten lægger i sit arbejde og om afkastet skyldes agentens indsats eller andre 

faktorer. En måde hvorpå den asymmetriske information kan reduceres på er ved at principalen indsamler 

og kontrollerer information om agenten. En sådan kontrol af agenten vil dog ikke være omkostningsfri for 

principalen og det skal derfor afvejes om kontrollen kan betale sig i forhold til det udbytte man får af 

kontrollen.68  

Når principalen skal antage en agent, ved principalen ikke på forhånd hvilken type agenten er. Med type 

tænkes her på om agenten har tænkt sig at yde en stor indsats eller lille og om agenten besidder den 

nødvendige viden og ekspertise som opgaveløsningen kræver. Denne asymmetri kan afhjælpes ved hjælp af 

”The Hidden Information Model” som præsenteret af Bergen, Dutta og Walker.69 Modellen foreslår tre 

måder, hvorpå en principal kan afhjælpe de problemer, der er nævnt oven for. Disse tre metoder er 

 

1) Screening 

2) Undersøge signaler fra de potentielle agenter 

3) Muligheden for at agenterne kan udøve selv-selektion 

 

Ved screening af agenterne indsamler principalen yderligere information om agenterne end den 

information agenterne selv har opgivet. En sådan informationsindsamling er dog langt fra omkostningsfri og 

en afvejning af omkostningen ved screening og et potentiel tab ved at ansætte en agent, der ikke leverer 

som forventet. Som følge heraf er screening mest anvendeligt, når det kræver relativt få ressourcer at 

indsamle information om de potentielle agenter eller når de efterspurgte egenskaber er stærke indikatorer 

for en god fremtidig performance fra agenten. 

 

Ved at undersøge de signaler de potentielle agenter sender, kan principalen få et hint om, om agenten 

besidder de egenskaber principalen efterspørger. En agent kan sende signaler om at denne er kvalificeret 

ved fx at have opnået diverse certificeringer inden for sit felt. For at et signal skal have en vis værdi er det 

essentielt, at signalet ikke let kan sendes af underkvalificerede agenter også. En eventuel certificering bør 

derfor kræve en vis mængde ressourcer af agenten at opnå. Ved at kunne differentiere mellem agenter 
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med de ønskede egenskaber og dem uden, opnår principalen at kunne inddele agenterne i to grupper. Det 

er dog ikke muligt for principalen at nuancere agenternes egenskaber nærmere internt i de to overordnede 

grupper.70 

 

Selv-selektion er den situation, hvor principalen inden arbejdet skal udføres af agenten, lader denne 

gennemgå et oplæringskursus som kræver en grundlæggende viden. Et sådant kursus vil virke 

afskrækkende på potentielle agenter, der ikke besidder de ønskede egenskaber eller som ikke besidde 

motivationen for at tilegne sig sådanne egenskaber. Dette kan bunde i at agenten ved individuel rationalitet 

ikke vil nyttemaksimere sine ressourcer ved at fuldføre et sådant oplæringskursus.71 

 

De omkostninger principalen har ved at kontrollere agenten og ved at tilbyde denne de rette incitamenter 

sammenholdt med tabet ved at den asymmetriske information ikke kan afhjælpes helt, kaldes samlet for 

agentomkostninger.72 Principalen ønsker naturligvis at holde disse omkostninger så lave som muligt. 

Kernen i principal-agent teorien er altså afvejningen mellem omkostningerne ved overvågning af agentens 

adfærd og omkostningerne ved måling af udbyttet og ved risikodelingen med agenten73.  

 

Hendrikse74 opsummerer, at et principal-agentforhold består af følgende tre dele; 

- Der er et overskud tilstede. Dette overskud opstår da principalen er villig til at betale mere for 

udførelsen af en opgave end det koster for agenten at udføre denne opgave 

- Der er en interessekonflikt parterne imellem. Principalen ser gerne at agenten yder en ekstra 

indsats men denne ekstra indsats vil være en ekstra omkostning for agenten 

- Der er asymmetrisk information parterne imellem. Som beskrevet oven for vil agenten have mere 

information om sin indsats i opgaveløsningen end principalen 

 

2.5 Principal-agent forholdet mellem en pensionskasse og en porteføljeforvalter 

 

Størstedelen af den teori, der findes om principal-agent forhold, omhandler forholdet mellem en 

arbejdsgiver og en arbejdstager75 eller forholdet mellem topledelsen af en virksomhed og aktionærerne76. 
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Nærværende afhandling vil dog føre den kendte teori over på forholdet mellem en offentlig pensionskasse, 

der står over for at skulle antage en porteføljeforvalter til at varetage investeringen af pensionskassens 

midler på vegne af denne. Denne relation vil har mange karakteristika tilfælles med de relationer, der 

tidligere er blevet belyst gennem principal-agent teorien. Derfor vil pensionskassen stå over for mange af 

de samme overvejelser vedrørende konstruktionen af kontrakten som i andre principal-agent forhold. 

 

En løsning på problemerne i et principal-agentforhold kan være at nedfælde alle mulige udfald af forholdet 

i kontrakten med retningslinjer for hvad hvert udfald vil medføre for parterne. Denne løsning er dog en 

teoretisk mulighed, da en kontrakt i praksis ikke vil kunne tage højde for alle omstændigheder, der 

potentielt vil kunne indtræffe i kontraktens løbetid. En fuldkommen kontrakt vil kunne fordele 

omkostninger og indtægter fra samarbejdet mellem partnerne i alle situationer således at parter begge vil 

finde det fordelagtigt at overholde kontraktens bestemmelser. 77 I virkelighedens verden vil konciperingen 

af en fuldkommen kontrakt blive kompliceret af begrænsede forudsigelser, tvetydige formuleringer, større 

omkostninger ved at beregne alle udfald og store omkostninger ved at nedfælde alle betingelserne i 

kontrakten.78 

I komplicerede kontraktsforhold vil der uundgåeligt opstå uforudsete situationer og parterne i kontrakt må 

løbende i kontrakten indgå kompromiser for at tilpasse sig disse uforudsete situationer. De ufuldkomne 

kontrakter danner grobund for opportunistisk adfærd79 fra parterne. Frygten for opportunistisk adfærd hos 

modparten skaber usikkerhed og mistro i kontraktsforholdet og forhindrer at et efficient tillidsforhold bliver 

opbygget parterne imellem. 

 

Udover at det ikke er muligt at forudse alle mulige udfald af et kontraktsforhold, er det heller ikke muligt 

for parterne at analysere den information, der er tilgængelig for dem, til bunds og tilmed er absorberingen 

af informationen forbundet med omkostninger, som vil kunne allokeres andet steds. Parterne er klar over 

denne begrænsning i ressourcer samt information og agerer ud fra dette på bedste vis. Denne adfærd 

betegnes i litteraturen som begrænset rationalitet.80 

Parterne vil i erkendelse af den asymmetriske information og den begrænsede rationalitet søge at udforme 

en kontrakt, der på bedste vis regulerer det indbyrdes forhold. En måde at udforme kontrakten på er at 
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anvende brede og generelle formuleringer, der opsætter rammerne for samarbejdet. Formålet med 

kontrakten er ikke at beskrive alle detaljer, men fokuserer i stedet på hensigter og formålet med 

kontrakten. En sådan kontrakt kan betegnes som en relationskontrakt og anvendes til relationer, hvor de 

potentielle konflikter ikke er for store og partnerne kun har et lille incitament til at være opportunistiske.81 

 

Før kontrakten indgås af principalen og agenten, skal principalen udvælge den agent han mener, er bedst 

kvalificeret og vil levere den bedste præstation. Problemet for principalen er at denne ikke med garanti ved 

om agenten vil leve op til forventningerne.  

Som beskrevet oven for giver ”The Hidden Information Model”82 tre eksempler på hvordan principalen kan 

differentiere kvalificerede agenter fra mindre kvalificerede agenter. Den ønskede agent vil dog kun indgå 

kontrakten hvis den forventede nytte fra kontrakten er større end den alternativnytte agenten ville kunne 

få andetsteds. Dette betyder, at kun de agenter hvis forventede indsats svarer til det forventede udbytte vil 

indgå kontrakten. Høj produktive agenter vil dermed takke nej til kontrakten og forlader markedet. Tilbage 

er kun mellem eller lav produktive agenter og principalen vil sænke sine forventninger og dermed 

kompensationen i kontrakten, hvilket fører til at flere agenter takker nej til kontrakten og forlader 

markedet. Sådan fortsætter udviklingen indtil der ikke indgås nogle kontrakter og markedet fryser fast. 

Dette problem betegnes adverse selection og er et problem, der opstår før kontrakten indgås.83  

Adverse selection bunder i den asymmetriske information, der eksisterer blandt parterne, da principalen 

ikke fuldt ud kender agentens egenskaber. Agenten siges at tilbageholde privat viden og adverse selektion 

kan betegnes som pre-kontraktsmæssig opportunisme.84 

 

Når principalen skal antage en agent til at udføre en opgave for sig, vil udvælgelsen af agenten oftest starte 

med screening for at kunne adskille de forskellige typer af agenter. Principalen vil opsætte forskellige 

alternativer som agenterne kan vælge imellem. Agenternes valg vil afsløre noget af deres private 

information og dermed også hvilken type agenterne er. Dette bygger på antagelsen om, at agenterne vil 

vælge det alternativ, som vil give dem den størst mulige nytte, ud fra den information agenten besidder om 

sig selv.85 Ved screening kan principalen indhente information om agentens tidligere opgaver, referencer og 

erfaringer og sammenligne disse informationer med principalens aktuelle ønsker til kvalifikationer. Dog skal 
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principalen have i mente, at omkostningerne for screeningen ikke skal overstige det forventede tab ved at 

ansætte en mindre kvalificeret agent. Screening er derfor mest fordelagtigt, når det er forbundet med 

relative lave omkostninger at indhente informationer om agenternes tidligere indsats i lignende projekter.  

Ved at tilbyde afkastafhængig aflønning til agenterne, søger principalen at screene agenterne, idet at de 

mest produktive agenter antages også at have de bedste alternativer for ansættelse hos andre principaler. 

Når der tilbydes afkastafhængig aflønning i en kontrakt, tilbydes der egentlig buket af mulige 

aflønningsniveauer til agenten. Det er så op til agenten at vælge sit eget aflønningsniveau ved at fastsætte 

hvor stor en indsats denne vil yde. En kontrakt med afkastafhængig aflønning vil tiltrække de mest 

produktive agenter og afskrække mindre produktive agenter.86  

Figur 387  

 

Figur 3 viser agentens indsats og bidrag på den horisontale akse mens aflønning vises ud af den vertikale 

akse. Den kurvede sorte linje viser forholdet mellem forventet indsats og alternativ ansættelse andetsteds. 

Da vi har antaget, at højt produktive agenter har flere muligheder for alternative ansættelser end lav 

produktive agenter, er denne kurve stigende. W* (blå linje) er fast aflønning og W (rød linje) er den 

forventede afkastafhængige aflønning. 

Hvis der i kontrakten tilbydes en fast aflønning som W* vil agenter, der forventer at yde en indsats 

svarende til A* tage imod kontrakten, da aflønningen er højere end den, der vil kunne fås i alternative 

ansættelser. Høj produktive agenter, der yder en indsats over A*, vil derimod ikke tage imod kontrakten.  
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Hvis principalen imidlertid tilbyder en kontrakt med afkast afhængig aflønning, vil agenter med en 

forventet indsats over A” nu være interesserede i at indgå kontrakten, da denne vil medføre højere løn end 

agenten ville kunne opnå andetsteds.  

Det ses ved ovenstående eksempel, at screening kan være effektivt til at få agenter til at afsløre deres 

private information og deres forventede indsatsniveau.  

 

Som beskrevet oven for er screening blot en af tre måder, hvorpå principalen kan afhjælpe den 

asymmetriske information, der er mellem parterne. En anden måde er signalering hvor agenten sender 

signaler om sine egenskaber eller kvalifikationer bl.a. ved at opnå faglige certificeringer. Problemet ved 

signalering er, som tidligere beskrevet, at signalet der sendes, skal være omkostningsfyldt at opnå for at 

signalet ikke let kan sendes af lav produktive agenter også. Ydermere er det essentielt, at en manglende 

certificering akkurat sender det signal, at agenten ikke er høj produktiv. Det kan derfor udledes, at en 

eventuel certificering skal være forbundet med højere omkostninger at opnå for lav produktive agenter end 

høj produktive agenter. Dog er omkostningerne ved at sende et troværdigt signal ofte forbundet med så 

høje omkostninger, at det ikke er efficient for agenten at opnå kvalifikationerne til at sende et sådant 

signal.88 

 

Det ses derfor, at screening er den mest effektive metode for principalen at adskille agenterne fra høj og 

lave produktive typer. Screeningen vil foregå ved hjælp af aflønningen i kontrakten, der kun vil appellere til 

agenter, der agter at yde en høj indsats.  

 

Når principalen har udvalgt den ønskede agent, består kontraktsindgåelsen af tre stadier. Først vælger 

principalen hvordan denne vil udfærdige kontrakten, hvorefter agenten vælger om denne accepterer 

kontrakten. Efter kontraktsindgåelse vælger agenten så sin indsats ud fra sin egen nyttemaksimering.89 

Dette medfører et nyt misforhold i interesser, nemlig fordelingen af overskuddet, der er findes i 

kontrakten. En høj aflønning af agenten vil alt andet lige betyde mindre profit til principalen. 

Efter kontraktsindgåelse eksisterer der stadig asymmetrisk information mellem parterne. Principalen har 

mulighed for at se udbyttet af agentens arbejde, men har ikke mulighed for at bedømme om udbyttet 

skyldes en høj indsats fra agenten eller på baggrund af andre udefrakommende faktorer.  
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zt = žt + εt 

 

Ligningen herover viser resultatet af et projekts performance som en funktion af agentens indsats žt og en 

samlevariabel, εt, der indeholder alle de forhold som agenten ikke selv har kontrol over, kaldet støj. 

Det eneste der er fuldt observerbart for principalen er udbyttet zt. Størrelsen af žt og εt er således kun 

agenten bekendt, hvilket understreger den asymmetriske information mellem principalen og agenten. 

Under betegnelsen støj antages at ligge alle de faktorer, der udover agentens øgede indsats, kan forventes 

at påvirke det endelige udbytte.90 Eksempler på støjfaktorer kan være den pågældende sektors generelle 

økonomiske tilstand eller ny regulering, der kan påvirke udbyttets størrelse. 

Hvis udbyttet af en agents arbejde ikke kan måles som resultatet af agentens indsats, egenskaber eller 

innovation, kan aflønningen heller ikke knyttes op på disse parametre. Aflønningen må derfor i stedet blive 

afhængig af udbyttet, da dette er det eneste parameter, som kan observeres præcist. 

Principalen foretrækker, at agenten yder en høj indsats, da dette vil øge sandsynligheden for et højt afkast. 

Agenten foretrækker dog at yde en lav indsats, da en lav indsats er mindst omkostningsfuld for agenten. 

For at motivere agenten til at yde en høj indsats, bør principalen aflønne agenten højere, når afkastet er 

højt end når det er lavt, da dette skaber incitamenter for agenten til at yde en høj indsats for på denne 

måde at øge sandsynligheden for et højt afkast. 

Dog medfører afkastafhængig aflønning samtidig et tab, da det, som beskrevet i afsnit 2.2, antages at 

agenten er mere risikoavers end principalen91. Når agentens aflønning gøres afhængig af udbyttet, flyttes 

en del af risikoen i kontrakten fra principalen til agenten. Agenten vil kompenseres for at bære en del af 

risikoen og agenten forventer derfor en risikopræmie92 i form af højere forventet aflønning. Dette medfører 

et tab for principalen, som principalen dog håber opvejes af, at agenten får større et incitament til at yde en 

høj indsats og at udbyttet således også forhøjes for principalen.93 Efficienstabet bunder i ufuldkommen 

information og en optimal kontrakt med mangelfuld information består af en afvejning mellem 

risikospredning og indsatsincitamenter. En sådan afvejning medfører altid et velfærdstab.94 

 

                                                           
90 Fama, Eugene, 1980, Agency Problems and the Theory of the Firm, The Journal of Political Economy, vol. 88 (2), s. 

299 
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 For at risikodelingen skal være efficient, bør hele risikoen lægge hos den risikoneutrale part jf. Milgrom & Roberts, 
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Når en principal tilbyder en agent en kontrakt med incitamentsaflønning, er det nødvendigt at se på hvor 

intensive incitamenterne er. Hvis vi ser på et eksempel med en kontrakt med lineær aflønningsstruktur, 

hvor aflønningen, w, består af en fast aflønningsdel, α, samt en variabel del, β, der afhænger af afkastet, z. 

 

w = α + β z 

 

Under forventet nytte teorien bliver beslutningsprocessen behandlet systematisk. Ethvert muligt udfald 

bliver tildelt en værdi og en sandsynlighed. Den forventede værdi af beslutningen består sammenlagt af alle 

mulige udfalds værdier vægtet med deres sandsynlighed. Hvilket udfald der vælges, afhænger af graden af 

agentens risikoaversion. Risikoaversionen viger når risikopræmien er positiv, altså værdisætter agenten en 

sikker betaling højere end en betaling, der består af en række af usikre betalinger, men som samlet har 

samme forventede nytte. Modsat en risikoavers agent står en risikosøgende agent, der værdisætter en 

sikker betaling mindre end en behæftet med usikkerhed. 

Den positive risikopræmie hos risikoaverse agenter viser at agenten er villig til at modtage en lavere 

aflønning mod at undgå risiko eller mindske denne. Princippet om incitaments intensitet fortæller os at det 

er muligt at skabe stærke incitamenter når 

 

- Agenten er mindre risikoavers 

- Det er muligt at måle agentens aktiviteter 

- Agentens indsats har indflydelse på udbyttet 

- Agenten har beføjelser til at træffe egne beslutninger vedrørende sit arbejde95 

 

Vi vil herefter se på hvordan disse fire kriterier passer på en porteføljeforvaltningskontrakt mellem en 

offentlig pensionskasse og en ekstern porteføljeforvalter og hvorledes en sådan kontrakt bedst 

konstrueres, således at principal-agent problemerne afhjælpes bedst muligt. 

 

2.5.1 Agentens risikoaversion 

 

Graden af agentens risikoaversion er tæt forbundet med den optimale β. En mere risikoavers agent er 

mindre villig til at bære risiko, hvilket betyder at agenten kræver en højere risikopræmie. Samtidig antages 

det som tidligere, at principalen er risikoneutral eller tæt herved. En udbyttemaksimerende principal vil, når 

agenten er risikoavers, designe kontrakten således at den variable del af aflønningen, β, er mindre og den 
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faste den af aflønningen, α, er større. Dette skyldes agentens krav om øget risikopræmie, der gør den 

variable aflønning dyrere end den faste. Samtidig vil principalen i et sådant tilfælde bære en større del af 

risikoen. Hvis principalen ønsker at skabe så høje incitamenter for agenten som muligt, bør principalen 

vælge en så høj β som muligt. En høj β medfører, at alt ekstra udbytte, der bliver genereret som følge af 

agentens ekstra indsats, går til agenten. Agenten bliver residual modtager af det ekstra udbytte og bliver 

således tilskyndet til at yde en høj indsats.96 

Hvis man derimod betragter problemstillingen med agentens risikoaversion ud fra en efficient 

risikoallokation, bør β være så lav som muligt, da principalen antages at være risikoneutral. Principalen 

kræver ikke en risikopræmie for at bære risiko og en fordeling, hvor principalen bærer hele risikoen i 

kontrakt vil derfor være paretooptimal97. Hvis β=0 vil det dog føre til, at alle incitamenter for agenten til at 

yde en høj indsats forsvinder. En ekstra indsats fra agenten vil påføre agenten en ekstra omkostning, men 

agenten vil ikke modtage yderligere kompensation for denne indsats, da agenten modtager en fast 

aflønning, der er uafhængig af udbyttet. 

 

En optimal kontrakt tager højde for både incitamenter og risikodeling. Da begge parametre indeholdes i 

kontrakten samtidig, må det uomtvisteligt medføre en afvejning og kompromis mellem disse to parametre. 

Principalen vil bære en del af risikoen for at mindske risikopræmien og agenten vil som følge heraf have 

svagere incitamenter til at yde en høj indsats. En lavere β vil betyde en lavere indsats fra agenten, men 

reduktionen af udbyttet vil blive opvejet af nedsættelsen af risikopræmien, som principalen vil skulle betale 

til agenten. Samlet vil et kompromis mellem incitamentsparameteret og risikodelingsparametre dog lede til 

et velfærdstab, idet principalen ikke bærer hele risikoen og agenten ikke har fuldt incitament til at yde en 

høj indsats.  

I praksis vil en principal, hvis valget står mellem to agenter med forskellig risikoaversion, vælge den agent 

med den laveste risikoaversion, eftersom en sådan agent vil acceptere en kontrakt med en høj β og en lav 

α. Agenten vil herefter yde en høj indsat, der vil resultere i en forøgelse af udbyttet for principalen.98 
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2.5.2 Målbarheden af agentens aktiviteter 

 

Som beskrevet oven for antages et projektets udbytte at bestå af to faktorer, nemlig agentens indsats og 

udefrakommende støj. Målbarheden af agentens indsats afhænger derfor af hvor i høj grad støjen påvirker 

udbyttet. En lav β er at foretrække når det er svært at adskille agentens indsats fra den udefrakommende 

støj. Denne usikkerhed på om udbyttet skyldes agentens indsats eller støj, betyder at agenten vil kræve en 

høj risikopræmie for at bære en del af risikoen i kontrakten. Modsat er en høj β at foretrække når 

principalen er stand til at adskille agentens indsats fra støjen.99  

Når man ser på en kontrakt mellem en offentlig pensionskasse og en porteføljeforvalter, vil pensionskassen 

meget klart kunne måle udbyttet af kontrakten i form af det afkast, der er blevet skabt. Selvom det 

samlede udbytte er relativt nemt at måle, er det ikke let at adskille agentens indsats fra den 

udefrakommende støj. Det afhjælpes i praksis ved at sammenligne afkastet skabt af agenten med et 

benchmark for en tilsvarende aktivklasse. De finansielle markeder er præget af stor rapporteringspligt og 

der forefindes således en stor mængdedata, der kan danner grundlag for benchmark. Ved denne metode er 

det muligt at se om agenten ligger over eller under tilsvarende porteføljeforvaltere samtidig med at 

indflydelsen fra udefrakommende støj reduceres. 

 

2.5.3 Agentens indsats’ indflydelse på udbyttet 

 

For at en kontrakt med afkastafhængig aflønning skal give incitamenter for agenten til at yde en høj indsats, 

er det essentielt at en høj indsats også i nogen grad kan påvirke afkastets størrelse. Hvis en høj indsat ikke 

øger afkastet, vil en høj β ikke skabe de incitamenter, der ellers var tiltænkt med kontrakten.100  

I en porteføljeforvaltningskontrakt vil principalen udstikke nogle overordnede retningslinjer for 

investeringerne såsom krav om risikospredning, hvilke finansielle aktiver der kan investeres i og mængden 

af likvide midler, der kan holdes af den enkelte afdeling. Det er herefter op til agenten at stå for at 

analysere fx virksomheder for at vurdere om virksomhedens aktiepris vil gå op eller ned. Gode 

aktieanalyser og undersøgelser af markedet generelt vil være at betragte som en høj indsats fra agenten og 

disse aktiviteter antages at have en positiv indvirkning på afkastet af porteføljen.  
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2.5.4 Graden af agentens beføjelser til at træffe egne beslutninger 

 

Hvis det at yde en ekstra indsats er forbundet med store omkostninger for agenten, vil denne naturligvis 

være mindre motiveret til at yde en ekstra indsats. Store omkostninger for agenten ses fx når denne 

befinder sig i en meget bureaukratisk organisation uden mulighed for selv at påvirke de overordnede 

beslutninger vedrørende sit arbejde. Lave personlige omkostninger ved at yde en ekstra indsats observeres 

ofte i mindre organisationer, hvor den enkelte medarbejder har god mulighed for at påvirke betingelserne 

ved sit arbejde. I situationer med høje personlige omkostninger for agenten vil incitamentskontrakter ikke 

være lige så effektfulde som i situationer, hvor den ekstra indsats er forbundet med lavere personlige 

omkostninger for agenten.101 

Som beskrevet i forrige afsnit får en porteføljeforvalter udstukket de overordnede 

investeringsretningslinjer af principalen, fx en offentlig pensionskasse. Herefter er det op til forvalteren at 

træffe de endelige beslutninger om hvilke specifikke aktiver, der skal investeres i for at skabe det højest 

mulige afkast. Det ses derfor at agenten besidder en vis grad af selvbestemmelse og incitamentsaflønning i 

en porteføljeforvaltningskontrakt vil skabe incitamenter for agenten til at yde en høj indsats under 

udførelsen af arbejdet. 

 

2.6 Incitamenter under fast aflønning 

 

”Fast” aflønning betyder i forbindelse med porteføljeforvaltningskontrakter en procentsats af formuen 

under forvaltning i den pågældende afdeling. En sådan procentsats vil typisk ligge mellem 0,5 - 1 % af 

formuen, der forvaltes.102 

porteføljeforvalteren ved derfor ikke med garanti hvilken aflønning han vil modtage for sine ydelser, da 

denne afhænger af formuen i afdelingen. Formuen under forvaltning kan fx blive påvirket af uventede 

udtræk fra pensionsopsparerne.  

Der er også under denne form for aflønning incitamenter til at yde en høj indsats for porteføljeforvalteren, 

idet at et højt afkast af porteføljen vil betyde en større formue under forvaltning og dermed en højere 

aflønning af porteføljeforvalteren. Dog er incitamenterne til at yde en høj indsats lavere under denne 

”faste” aflønningsform end under variabel aflønning, da porteføljeforvalteren ikke er residual modtager af 

det ekstra afkast skabt som under en afkastafhængig aflønning. Incitamenterne, der skabes under en fast 

aflønningsform bør dog stadig tages med i de samlede overvejelser vedrørende aflønningsform. 
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2.7 Porteføljeforvalteradfærd 

 

Som beskrevet oven for er risikoen for at blive opsagt som følge af svigtende kvalitet/afkast, større for 

private forvaltere end offentlige forvaltere. Chevalier og Ellison103 beskriver hvorledes 

porteføljeforvalterens alder spiller ind på risikoen for at blive opsagt og porteføljeforvalteren agerer som 

følge af dette, forskelligt alt efter hvor langt i karriereforløbet denne er. Bekymringer om det videre 

karriereforløb og rygtet i markedet har større betydning for unge porteføljeforvaltere end ældre, idet yngre 

forvaltere har længere tid til at nyde godt af et godt rygte. 

Chevalier og Ellison fandt, at yngre porteføljeforvaltere hurtigere blev opsagt efter en periode med 

svigtende afkast end ældre porteføljeforvaltere. Principalen vil i en situation hvor en erfaren 

porteføljeforvalter har leveret et lavt afkast på sin portefølje i en periode, men som tidligere har leveret 

høje afkast, lægge uheld til grund for det lave afkast og ikke forvalterens indsats. Derimod vil en ung 

forvalter i samme situation ikke kunne trække på tidligere års høje afkast og principalen vil i større grad 

lægge forvalterens indsats til grund for det lave afkast. Derfor observerede Chevalier og Ellison at unge 

porteføljeforvaltere i høj grad havde incitamenter til at undgå at levere lave afkast eller nærmere bestemt 

relative lave afkast i forhold til deres konkurrenter. For at undgå dette vælger unge porteføljeforvaltere 

ofte at holde porteføljer, der ligner de porteføljer andre porteføljeforvaltere i samme aktivklasser holder. 

På denne måde kan unge porteføljeforvaltere undgå at levere lave afkast i forhold til andre forvalteres høje 

afkast og således mindske risikoen for at blive opsagt. Modsat fandt Chevalier og Ellison, at ældre 

porteføljeforvaltere i højere grad sammensætter porteføljer, der adskiller sig mere fra andre forvalteres. 

Fra dette studie af porteføljeforvaltere ses det, at unge porteføljeforvaltere i højere grad træffer 

beslutninger ud fra karrierehensyn end ud fra den analytiske information de besidder om de finansielle 

aktiver.  

Udover at ældre porteføljeforvaltere er mindre risikoaverse end yngre, viser undersøgelser også at 

risikoaversionen falder, jo længere uddannelse vedkommende har.104  

Hvis en porteføljeforvalter, for at blive udvalgt som den bedst egnede i porteføljeforvalter, vil signalere til 

principalen at vedkommende er en høj produktiv type, vil dette typisk foregå ved at porteføljeforvalteren 

har ansat højt kvalificerede analytikere, der har taget lange finansielle uddannelser og særlige 

certificeringer. Som den ovennævnte undersøgelse viser, vil lange uddannelser rykke ved risikoaversionen 
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og formindske denne. Det antages derfor herefter at den teoretiske porteføljeforvalter vil være let 

risikoavers. Da agenten antages at være let risikoavers, vil denne stadig kræve en risikopræmie for at 

påtage sig risiko og principalen vil derfor ikke aflønne agenten med en 100 % variabel løn. 

 

2.8 Optimal aflønning af porteføljeforvaltere 

 

I analysen oven for har vi fundet, at en offentlig pensionskasse bør antage eksterne porteføljeforvaltere, 

når aktivspecificiteten er mellem og frekvensen lav, da det i en sådan situation ud fra 

transaktionsomkostningsminimeringsperspektivet ikke vil kunne betale sig at opbygge de ønskede 

kompetencer internt i organisationen. Desuden findes der stærkere disciplineringsmekanismer for private 

agenter, der hurtigere vil kunne opsiges end interne forvaltere hos pensionskassen. Herudover er det 

lettere for principalen at observere agentens indsats og opsætte incitamenter for at agenten yder en 

optimal indsats, når en indsatsmåling baseres på afkast frem for velfærd.  

 

For at afhjælpe problemstillingerne i principal-agentforholdet, kan principalen ved at tilbyde en kontrakt 

med afkastafhængig aflønning screene agenterne og kun høj produktive agenter vil tage imod kontrakten. 

Det er blevet beskrevet oven for at det er muligt at opbygge de stærkeste incitamenter for agenten, når 

agenten kun er let risikoavers, når det er muligt at måle agentens aktiviteter, når agentens indsats har 

indflydelse på udbyttet samt når agenten har beføjelser til at træffe egne beslutninger vedrørende sit 

arbejde. 

Da agenten er antaget let risikoavers, vil hele aflønningen ikke kunne knyttes til afkastet, da dette vil være 

for omkostningsfuldt for principalen i risikopræmie. Aflønningen vil derfor skulle bestå af både en fast del, 

α, og en variabel del, β. Den variable del af aflønningen vil gøre agenten til residual modtager af det ekstra 

udbytte, der skabes og agenten bliver således tilskyndet til at yde en høj indsats.  

For at sikre sig at porteføljeforvalteren også præsterer godt i forhold til konkurrenterne, kan aflønningen 

også knyttes op på et benchmark. Herved vil et højt afkast i forhold til konkurrenterne også tilskynde 

agenten til at yde en høj indsats, idet forskellen mellem benchmarket og afkastet af porteføljen, tilfalder 

agenten, når denne forskel er positiv. Benchmarket sikrer samtidig at støjen fra udefrakommende faktorer 

nemmere kan adskilles fra agentens indsats således at agenten aflønnes på baggrund af indsats og ikke på 

baggrund af faktorer, der ikke er under agentens kontrol. 

 

De ovenstående overvejelser kan udformes som følgende formel, der sammenfatter de elementer, der er 

fundet i den forudgående analyse 
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w = α + (z - BM) 

 

w = samlet aflønning 

α = Fast procentsats af formuen under forvaltning 

BM = Benchmark eller hurdle rate for den aktuelle aktivklasse i afregningsperioden 

z = Afkastet af porteføljen skabt af forvalteren i afregningsperioden 

 

Herudover kan der tilføjes vilkår, der bestemmer, at den variable del af aflønningen ikke kan overstige et 

vist beløb. Dette er dels for at sikre at porteføljeforvalteren ikke træffer uønskede overoptimistiske 

beslutninger105 og dels fordi en meget høj aflønning af porteføljeforvalteren vil betyde et lavere afkast til 

pensionsopsparerne. Som tidligere nævnt har en offentlig pensionskasse en politisk interesse i at holde 

omkostningerne lave for at undgå negativ omtale, der kan påvirke politikernes muligheder for genvalg. Den 

bureaukratiske del af den offentlige pensionskasse har ligeledes en interesse i at holde omkostningerne 

lave for at undgå at blive omstruktureret eller privatiseret.  

Ved at tilbyde en kontrakt med en aflønning som den ovenstående, vil den offentlige pensionskasse 

screene de mulige porteføljeforvaltere på markedet og kun de forvaltere, der er høj-produktive vil 

acceptere kontrakten. Kontrakten tager højde for agentens risikoaversion ved at ikke at være 100 % 

variabelt aflønnet. Samtidig sikrer den variable del af aflønningen, at agenten sikres incitament til at yde en 

høj indsats for at opnå en høj aflønning. Ved at indarbejde et benchmark for aktivklassen generelt sikres 

det, at agenten også leverer en høj indsats i forhold til resten af markedet. På samme tid reducerer 

benchmarket støjen fra udefrakommende faktorer, der ikke er under agentens kontrol.  

 

2.9 Delkonklusion 

 

I de foregående afsnit er en offentlig pensionskasses overvejelser vedrørende antagelse af eksterne 

porteføljeforvaltere blevet gennemgået. Først fokuseredes på hvorvidt det vil være efficient at antage 

eksterne agenter eller beholde ydelserne in-house. Ved hjælp af Williamsons transaktionsomkostningsteori 

fandtes det mest efficient at antage eksterne forvaltere, men hvor kontrakterne gøres mere langsigtede for 

                                                           
105

 Et sådant loft eller cap over porteføljeforvalterens aflønning er bl.a. set hos engelske børsmæglere. Loftet er indført 
for at dæmme op for overoptimisme og overnormal risiko blandt børsmæglerne. Meget høje afkast vil fx medføre en 
lav eller ingen aflønning. En optimal aflønningsstruktur skal motivere til gode beslutninger og gøre dårlige beslutninger 
uønskede. (Kilde: Hendrikse, George, Economics and Management of Organizations, co-ordination, Motivation and 
Strategy, 2002, s. 128-129) 
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at imødekomme de aktivspecifikke investeringer, der trods alt foretages af parterne for at indgå i 

relationen.  

Herefter blev fokus mere specifikt på relationen mellem parterne, principal-agent forholdet. Det blev, ved 

hjælp af ”The Hidden Information Model”, fundet, at tre metoder kan afhjælpe den asymmetriske 

information, der hersker i forholdet mellem agenten og principalen. Disse var screening, signalering samt 

selv-selektion og screening fandtes at være den mest effektive metode til at afhjælpe interessekonflikterne 

mellem parterne i den specifikke relation. For at skabe så stærke incitamenter for agenten til at yde en høj 

indsats som muligt, skulle fire faktorer overvejes.  Disse var agentens risikoaversion, målbarheden af agents 

aktiviteter, graden af agentens egen indflydelse på udbyttets størrelse samt agentens egne beføjelser til at 

træffe beslutninger vedrørende arbejdets udførelse.  Disse fire faktorer blev diskuteret i relation til den 

konkrete problemstilling for at fastslå om der var mulighed for at opbygge tilstrækkeligt stærke 

incitamenter for agenten.  

Alle disse overvejelser blev sammenholdt og slutteligt blev en incitamentsforenelig konkrakt formuleret, 

der tog højde for de forudgående overvejelser.  

Denne aflønningsformel vil i de næste kapitler blive kategoriseret i en udbudsretlig kontekst, da en 

ordregivende myndighed ved en organisationsbeslutning ikke kun skal forholde sig til økonomien, men også 

hvordan en sådan beslutning kan gennemføres under udbudsreglerne. 
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 Kapitel 3 Introduktion og definitioner  

 

For at kunne kategorisere en efficient kontrakt mellem en offentlig pensionskasse og en porteføljeforvalter 

som udledt i kapitel 2, er det nødvendigt at definere hvad der er at betragte som en offentlig tjenesteydelse 

i relation til udbudsretten, hvem der er at betragte som en ordregivende myndighed samt hvorledes 

udbudsreglerne påvirker en ordregivende myndigheds muligheder for at vælge organisationsform. 

Slutteligt i kapitlet beskrives hvordan finansielle tjenesteydelser defineres i udbudsretten og hvorfor der 

findes særregler for visse finansielle tjenesteydelser.  

 

3.1  Definition af en offentlig tjenesteydelse 

 

En konkret definition på hvad en offentlig tjenesteydelse er i en EU-retlig kontekst, er ikke nem at udlede. 

Der findes flere forskellige flydende definitioner på tjenesteydelser i både Traktaten106, Udbudsdirektivet107 

samt diverse fortolkningsbidrag. 

Artikel 57 TEUF definerer tjenesteydelser således: 

”Som tjenesteydelser i traktaternes forstand betragtes de ydelser, der normalt udføres mod betaling, i det 

omfang de ikke omfattes af bestemmelserne vedrørende den frie bevægelighed for varer, kapital og 

personer.” 

 

Udbudspligtige offentlige tjenesteydelser defineres i Udbudsdirektivets artikel 1, litra d) som: 

”Ved offentlige tjenesteydelseskontrakter forstås offentlige kontrakter, bortset fra offentlige bygge- og 

anlægskontrakter og vareindkøbskontrakter, der vedrører tjenesteydelser nævnt i bilag II.  

En offentlig kontrakt, der vedrører både varer og tjenesteydelser som defineret i bilag II, betragtes som en 

offentlig tjenesteydelseskontrakt, hvis værdien af de pågældende tjenesteydelser overstiger værdien af de 

varer, kontrakten omfatter. 

En offentlig kontrakt, der vedrører tjenesteydelser som defineret i bilag II og kun som accessorisk aktiviteter 

i forhold til kontraktens hovedgenstand omfatter de aktiviteter, der er defineret i bilag I, betragtes som en 

offentlig tjenesteydelseskontrakt.” 

I Kommissionens fortolkningsmeddelelse om koncessioner i EU-lovgivning fra 2000108 er offentlige 

tjenesteydelsesaftaler defineret som  

                                                           
106

 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, EU-Tidende nr. C 83 af 30. marts 2010 
107

 2004/17/EF, herefter Udbudsdirektivet 
108

 2000/C 121/02 
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”… gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en tjenesteyder og en ordregivende 

myndighed (…)” 

Som det ses indeholder hverken Traktaten eller Udbudsdirektivet en konkret anvendelig definition på hvilke 

kontrakter, der falder i kategorien ”offentlige tjenesteydelser”. Tjenesteydelseskontrakter fungerer 

nærmere som en opsamlingskategori for offentlige kontrakter, der ikke passer ind i kategorierne om 

varekøb eller bygge- og anlægsarbejder109. Der er derfor lagt op til en meget bred definition af 

tjenesteydelser i Fællesskabsretten. 

 

3.2 Definition af en ordregivende myndighed i udbudsretten 

 

Ifølge art. 1, stk. 9 i Udbudsdirektivet er ordregivende myndigheder staten, regionale eller lokale 

myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder. Organer, 

der kategoriseres som ordregivende myndigheder, er forpligtet til at overholde udbudsdirektivets regler 

ved indgåelse offentlige kontrakter.110 

En offentlig pensionskasse, hvis synsvinkel er anlagt i denne afhandling, vil skulle opfylde tre kumulative 

betingelser i art. 1, stk. 9 i Udbudsdirektivet for at blive klassificeret som et offentligretligt organ i 

Udbudsdirektivets forstand. Disse tre krav til organet er, at det er  

1) Oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel 

eller kommerciel karakter 

2) En juridisk person og 

3) Driften finansieres af staten eller driften er underlagt offentlig kontrol eller staten udpeger mere 

end halvdelen af medlemmerne i ledelsesorganet 

 

3.2.1 Oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af 

industriel eller kommerciel karakter 

 

Det første kriterium om at være oprettet for at imødekomme almenhedens behov, består af to kriterier. 

Først skal det overvejes det behov organet opfylder, er i almenhedens interesse. Dernæst skal det 

undersøges om organets aktivitet har en kommerciel karakter.111  

Retspraksis fra Domstolen viser, at det faktum at en aktivitet er særskilt reguleret, indikerer at aktiviteten 

møder et alment behov.112 Den omstændighed at en aktivitet samtidig også udbydes af private udbydere er 

                                                           
109

 Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2007, s. 224 
110

 Nielsen, Ruth, Udbud af offentlige kontrakter, 2010, s. 110-111 
111

 Arrosmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2005, s. 265-266 
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ikke til hinder for at en aktivitet kan imødekomme almenhedens behov. 113 Kriteriet ”imødekomme 

almenhedens behov” kan tænkes at være opfyldt i alle tilfælde, undtagen når markedet allerede har opfyldt 

behovet for både offentligheden og den offentlige sektor.114  

Den anden del af kriteriet angående, at organet ikke må opfylde et behov af industriel eller kommerciel 

karakter, består igen af to dele jf. Domstolens praksis, nemlig markedets karakteristika og karakteren af selv 

organet, der udbyder aktiviteten.115 

Med markedets karakteristika menes om aktiviteten bliver udført i konkurrence med andre udbydere. 

Dette kriterium er relevant idet at konkurrence på udbyderne imellem vil føre til at udbyderne vil foretager 

indkøb på kommercielle vilkår. Konkurrence udbyderne imellem er dog ikke tilstrækkeligt for en aktivitet vil 

blive betragtet som at opfylde et behov af kommerciel karakter. Det er også nødvendigt at se på hvorvidt 

karakteren af et organ gør at denne søger at skabe profit og om organet bærer risikoen ved et eventuelt 

underskud.116  

 

En offentlig pensionskasse står for at indsamle midler, forvalte midlerne og slutteligt udbetale midlerne 

som pension til opsparerne. Denne aktivitet udbydes også af private aktører, men som beskrevet oven for 

er dette ikke til hinder for at aktiviteten kan anses som at imødekomme et behov som almenheden. En 

offentlig pensionskasse bliver oprettet ved lov og pensionsopsparerne har ikke selv valget om de vil spare 

op hos den offentlige pensionskasse eller oprette private pensionsopsparinger. Beslutningen om at oprette 

en offentlig pensionskasse er politisk og bliver truffet, når regeringen vurderer, at befolkning enten ikke 

sparer nok op til pension eller som led i en indkomstpolitisk strategi117. En offentlig pensionskasse må 

derfor antages at imødekomme et behov som almenheden som ikke bliver tilstrækkeligt opfyldt af 

markedet. Som følge heraf ses det, at selvom der er konkurrence om pensionskunderne blandt de private 

pensionskasser, agerer de offentlige pensionskasser på et andet reguleret marked uden konkurrence, hvor 

brugerne af pensionskassen ved lov er bundet til at opspare midler i de offentlige pensionskasser. Der er 

derfor ikke lige konkurrencevilkår mellem de private og de offentlige pensionskasser og det kan herfor 

antages at offentlige pensionskasser opfylder almenhedens behov, dog uden at dette behov er af 

kommerciel karakter.  

                                                                                                                                                                                                 
112

 Ibidem, s. 266 
113

 Arrosmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2005, s. 267 
114

 Ibidem, s. 268-269 
115

 Ibidem, s. 269 
116

 Arrosmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2005, s. 270-271 
117 Med indkomstpolitik menes politikker, som iværksættes med det formål at reducere de nominelle 

indkomststigninger og dermed inflationen uden at risikere, at det på kort sigt indvirker negativt på beskæftigelsen og 
den økonomiske aktivitet (Kilde: Den Store Danske Encyklopædi) 
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3.2.2 En juridisk person 

 

Hvad der ligger i begrebet juridisk person i relation til Udbudsdirektivet, er ikke helt klart. Dog fastslog 

Domstolen i Arnhem-sagen,118 at organets juridiske form er underordnet. Det antages derfor, at en offentlig 

pensionskasse er at betragte som en juridisk person, uanset den valgte selskabsform.119 

 

3.2.3 Driften finansieres af staten eller driften er underlagt offentlig kontrol eller staten 

udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i ledelsesorganet 

 

En offentlig pensionskasse er ikke finansieret af staten, men er derimod finansieret ved private midler. Dog 

er pensionskassens beføjelser tildelt særligt ved lov og dette forhold peger i retning af, at en offentlig 

pensionskasse vil være underlagt offentlig kontrol. Som beskrevet oven for er oprettelsen af en offentlig 

pensionskasse en politisk beslutning og oftest et led i en politisk strategi. Derfor må det forventes, at der fra 

offentlig side også ønskes en efterfølgende kontrol med pensionskassen, således at den ønskede politik 

bliver ført ud i livet. En offentlig pensionskasse må således være underlagt enten direkte kontrol eller 

kontrol ved at det relevante ministerium udpeger en vis andel af medlemmerne i ledelsesorganet.120  

 

Den ordregivende myndighed, hvis synsvinkel som anlægges i nærværende afhandling, vil som følge af 

ovenstående analyse opfylde alle tre kumulative krav og dermed være at betragte som en ordregivende 

myndighed. Den offentlige pensionskasse er derfor at betragte som en ordregivende myndighed og er 

omfattet af artikel 1, stk. 9, andet afsnit i Udbudsdirektivet. Derfor vil udbudsreglerne skulle overholdes, 

når den for afhandlingen teoretiske offentlige pensionskasse indgår offentlige kontrakter med en værdi 

over tærskelværdierne. 

 

3.3 Valget mellem in-house og ex-house 

 

EU-reglerne afgør ikke om en ordregivende myndighed skal organisere sig ved at antage eksterne forvaltere 

eller ved at udføre ydelserne internt. Valget falder uden for både Udbudsdirektivet og TEUFs almindelige 

                                                           
118

 C-360/96 Gemeente Arnhem og Gemeente Rheden mod BFI Holding, Saml. 1998 I-6846, 
119

 I Danmark er de to offentlige pensionskasser Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond (LD) begge organiseret som selvejende institutioner (Kilde: Den Store Danske Encyklopædi) 
120

 I både ATP og LD er den offentlige kontrol udmyndiget i at vedtægterne fastsættes af Beskæftigelsesministeren 
(Kilde: § 20, stk. 2 i lov nr. 942 af 02/10/2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt § 4, stk. 3 i lov nr. 1156 af 
03/10/2007 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond) 
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regler121. Dette blev slået fast i Stadt Halle-sagen,122 hvor Domstolen fandt at en ordregivende myndighed 

kan anvende egne ressourcer uden at være forpligtet til at gøre brug af eksterne organer.123 

Det er således op til den ordregivende myndighed selv at vælge den organisationsform, der findes mest 

hensigtsmæssig ud fra ledelsesmæssige, økonomiske og juridiske hensyn. 

 

3.4 Særstatus for visse finansielle tjenesteydelser 

 

Finansielle tjenesteydelser er listet som bilag II A-tjenesteydelser124 i Udbudsdirektivet. Dog har visse 

finansielle tjenesteydelser længe haft en vis særstatus i Udbudsdirektivet, som kommer til udtryk ved at 

visse finansielle ydelser er undtaget fra Udbudsdirektivets regler.  

Udbudsdirektivets art. 16 indeholder en række eksempler på tjenesteydelseskontrakter, der er undtaget af 

Udbudsdirektivet. Disse omhandler  

 

- Erhvervelse eller leje af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom. Dog er eventuelle 

samtidige kontrakter om finansielle tjenesteydelser underlagt direktivet 

- Aftaler om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion, samproduktion og sendetid 

- Voldgifts- og mæglingstjenesteydelser 

- Kontrakter om finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overførsel af 

værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt tjenesteydelser leveret af centralbanker125 

- Arbejdsaftaler 

- Tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling 

 

Undtagelsen i Udbudsdirektivets art. 16, litra d) er en videreførelse af det tidligere tjenesteydelses-

direktivs126art. 1, litra a, vii), der undtog ”aftaler om finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, 

salg og overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser” 

fra tjenesteydelsesdirektivet.  

                                                           
121

 Nielsen, Ruth, Udbud af offentlige kontrakter, 2010, s. 216-217 
122

Sag C-26/03 Stadt Halle mod TREA Leuna, 2005, ECR I-1 
123

 Ibidem, præmis 48 
124

 I bilag II til Udbudsdirektivet er tjenesteydelser delt op i to grupper; A og B. Tjenesteydelser oplistet i bilag II A, skal 
ved udbud fuldt ud følge udbudsreglerne i artikel 23-55 i Udbudsdirektivet, jf. artikel 20 i Udbudsdirektivet. 
Tjenesteydelser under bilag II A omfatter bl.a. finansielle tjenesteydelser, herunder bank- og 
investeringstjenesteydelser. 
125

 Egen fremhævning 
126

 Rådets Direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
tjenesteydelsesaftaler 
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Undtagelsen blev ved udarbejdelsen af direktivet i 1991 begrundet med at ”finansielle tjenesteydelser 

omfatter aktiviteter, der har forbindelse med anvendelsen af pengepolitiske instrumenter; de særlige 

forhold, der gør sig gældende på dette område, gør, at disse tjenesteydelser udelukkes fra dette direktivs 

anvendelses-område;”127 

Undtagelsen af visse finansielle tjenesteydelser blev videreført i 2004-direktivet, hvor bl.a. Udvalget om 

Økonomi og Valutaspørgsmål i 2001 til forslaget til det nye udbudsdirektiv gav følgende begrundelse for 

undtagelsen: 

”Pengemarkedet er et gennemskueligt og levende marked, hvor rentesatserne ændrer sig hver 

dag. Udbudsprocedurer egner sig ikke til at opnå optagelse af finansielle kreditter, hvilket bedre kan lade sig 

gøre via det opererende marked.”128 

Regionsudvalget udtrykte i samme ombæring bekymring for at tidsfristerne i Udbudsdirektivet ville hindre 

en effektiv udbudsforretning af finansielle tjenesteydelser: ”Kommissionen bør overveje at overføre visse 

tjenesteydelser fra kategori A til kategori B. Bl.a. visse finansielle tjenesteydelser er ikke egnede til 

udbudsforretninger efter de meget formelle regler i kategori A, da bl.a. bestemmelserne om tidsfrister gør 

det vanskeligt at handle forretningsmæssigt.” 129 

Undtagelsen af visse finansielle tjenesteydelser i Udbudsdirektivets art. 16 er altså baseret på den 

antagelse, at disse tjenesteydelser er tæt forbundet med de nationale monetære politikker, der udøves af 

medlemsstaterne. Derudover er disse finansielle ydelser særlig kraftigt reguleret og udøves kun af et 

begrænset antal godkendte aktører i hver medlemsstat og de omfattede transaktioner skal oftest 

eksekveres inden for meget korte frister. 130 

 

Specificeringen i direktivets art. 16 litra d), anden del som lyder ”…, navnlig transaktioner med henblik på 

den ordregivende myndigheds penge- og kapitalanskaffelse samt tjenesteydelser leveret af centralbanker”, 

blev indsat i forbindelse med 2004-direktivet for at skabe sammenhæng mellem WTO-aftalen om offentlige 

indkøb131 og EU's udbudsdirektiv. 132 

                                                           
127 Forslag til Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 

tjenesteydelseskontrakter, 91/C 23/01 s. 3 
128 Udkast til udtalelse fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre 

Marked om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, 8. marts 
2001, s. 10 
129

 Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, 13. december 2000, s. 6, afsnit 3.4.1 
130 Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2007, s. 250 
131 Denne aftale omtales også som GPA-aftalen (Government Procurement Agreement) 
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Indsættelsen blev kritiseret af Kommissionen, der i deres meddelelse udtalte, at ”Det er Kommissionens 

holdning, at de ændringer, der ved enstemmighed er blevet indført af Rådet, og som knytter sig til Europa-

Parlamentets ændringsforslag 37, kan give anledning til forvirring med hensyn til, hvorvidt finansielle 

tjenesteydelser falder ind under direktivets anvendelsesområde.”133  

Endvidere udtalte Kommissionen at ”Virkningen af en sådan udelukkelse [af visse finansielle 

tjenesteydelser] ville være, at finansieringen af en offentlig myndigheds projekter, især lokale myndigheders 

projekter, kunne tildeles uden iværksættelse på europæisk plan. Dette går imod målene om liberalisering af 

finansielle tjenesteydelser og kan ikke begrundes med argumentet om svingende rentesatser, som er 

fremført. Der findes faktisk tilstrækkeligt fleksible procedurer - f.eks. rammeaftaler kombineret med 

elektroniske midler, især omvendt udbudsprocedure - hvor der kan tages hensyn til svingningerne”.134 

Kommissionen valgte på baggrund af de ovenstående udtalelser ikke at støtte Rådets fælles holdning til 

samordning af fremgangmåderne ved udbud. Forslaget til Udbudsdirektivet blev dog med hjælp fra 

Forligsudvalget gennemført i sin oprindelige form og trådte i kraft den 31. marts 2004. 

  

                                                                                                                                                                                                 
132 Betragtning nr. 27 til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af 

fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
133

 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 
vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 
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Kapitel 4 Offentlige kontrakter med variabel aflønning 

 

Når en incitamentsforenelig kontrakt som fundet i kapitel 2 indeholder en variabel aflønningsdel, vil en 

sådan kontrakt i udbudsretten henleder tankerne på om en sådan kontrakt vil kunne blive betragtes som en 

koncessionskontrakt.  

For at kunne afklare om den incitamentsforenelige kontrakt skal klassificeres som en koncessionskontrakt 

eller en offentlig kontrakt, er det nødvendigt først at fastslå hvilke kriterier en kontrakt skal indeholde for at 

blive betragtet som en koncessionskontrakt i udbudsretten. I det følgende kapitel vil først den historiske 

baggrund for reglerne vedrørende koncessionskontrakter om tjenesteydelser blive gennemgået, hvorefter 

de mere specifikke krav til en tjenesteydelseskoncessionskontrakt vil blive gennemgået sammen med 

retspraksis. 

 

4.1 Reguleringen af koncessionskontrakter om tjenesteydelser 

 

Reguleringen af koncessionskontrakter om tjenesteydelser har levet en omtumlet tilværelse, hvor meget af 

reguleringen, som vi kender i dag, er blevet til gennem afgørelser fra Domstolen efter indstilling fra 

medlemsstater. Medlemsstaterne har anmodet om en præjudiciel kendelse for at få afklaring på 

fortolkningsspørgsmål angående EU-retten på området. 

 

Tjenesteydelseskoncessioner var oprindeligt ikke omfattet af 1992-direktivet135. Dette var begrundet med 

at der var store forskelle”… i praksis mellem medlemsstaterne med hensyn til den retlige form, der 

anvendes ved tildeling of offentlige tjenesteydelseskontrakter. Dette førte til bekymring over, at 

bestemmelserne ikke skulle få samme virkning i alle medlemsstater og navnlig ikke skulle dække visse 

former for uddelegerede tjenesteydelseskontrakter, som mere beror på administrativ beslutning end på 

koncessionskontrakter. Det var ikke muligt at finde en løsning der fjernede disse betænkeligheder.”136 

Kommissionen var ikke enig i Rådets beslutning om at undtage tjenesteydelseskoncessioner fra direktivet, 

men accepterede udeladelsen af bestemmelser om tjenesteydelseskoncessioner, idet den udtalte: 

”Endvidere mener [Kommissionen], at selv om det ikke kan bestrides, at koncessioner i øjeblikket anvendes 

mere i nogle medlemsstater end i andre, vil den nuværende tendens med hensyn til brugen af 

                                                           
135

 Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
tjenesteydelsesaftaler 
136

 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på 
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige tjenesteydelseskontrakter, 5. marts 1992, SEC (92) 406, endelig udgave, afsnit 9 
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koncessionskontrakter betyde, at der opstår store muligheder i alle medlemsstater. Kommissionen erkender 

ikke desto mindre, at de betænkeligheder, der er givet udtryk for, både med hensyn til forskellige virkning af 

koncessioner og forskellige former for tildeling, der anvendes, må fjernes. Kommissionen accepterer derfor, 

at dette element udgår af forslaget. Den ønsker at vende tilbage til spørgsmålet på et senere tidspunkt på 

grundlag af yderligere undersøgelser. ”137 

 

Baggrunden for ikke at lade tjenesteydelseskoncessioner blive omfattet af 1992-direktivet blev også senere 

opridset i Telaustria-dommen, hvor Domstolen udtalte: ”Rådet fjernede imidlertid i løbet af 

lovgivningsproceduren enhver henvisning til koncessionskontrakter om offentlige tjenesteydelser, navnlig på 

grund af de forskelle, der findes mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegation af den offentlige 

tjenesteydelses forvaltning samt de nærmere bestemmelser for denne delegation, som vil kunne give 

anledning til en stor uligevægt i liberaliseringen af koncessionskontrakter.”138 

Det blev desuden gjort helt klart i samme afgørelse, at tjenesteydelseskoncessioner ikke var omfattet af det 

daværende direktiv139om offentlige tjenesteydelsesaftaler, da Domstolen udtalte ”Da 

koncessionskontrakter om offentlige tjenesteydelser således ikke falder inden for anvendelsesområdet for 

direktiv 93/38, skal det, i modsætning til den ad Telaustria foreslåede fortolkning, fastslås, at sådanne 

kontrakter ikke er omfattet af begrebet ”gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt”, i det nævnte 

direktivs artikel 1, nr. 4.” 140 

Begrundelsen for ikke at medtage tjenesteydelseskoncessioner i 1992-direktivet var derfor, at der blev 

anvendt vidt forskellige nationale fremgangsmåder på området, der besværliggjorde ensretning 

medlemsstaterne imellem og var altså ikke begrundet af at tjenesteydelseskoncessioner havde begrænset 

praktisk udbredelse i medlemsstaterne. 141 

 

Ved det første forslag til 2004-direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 

indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter var 

bestemmelser om tjenesteydelseskoncessioner endnu engang ikke medtaget, men bl.a. Det Økonomiske og 

Sociale Udvalg rejste kritik af dette ved at udtale at ”Bestræbelserne på tydeliggørelse er dog ikke lykkedes 

helt, idet EU-lovgivningen om koncessionskontrakter og partnerskabers mellem det offentlige og den private 
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 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på 
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige tjenesteydelseskontrakter, 5. marts 1992, SEC (92) 406, endelig udgave, afsnit 10-11 
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 C-324/98, Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, 2000, ECR I-10745, præmis 48 
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 Rådets Direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
tjenesteydelsesaftaler 
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sektor fortsat er særdeles uklar.”142 Ligeledes udtrykte den franske delegation uenighed i at udelukke 

koncessioner på tjenesteydelser og ønskede yderligere drøftelse af reguleringen af koncessioner143 og som 

følge heraf blev diskussionen om regulering af koncessioner på tjenesteydelser taget op på ny. 

I forlængelse af ovennævnte kritik, fremsatte Kommissionen forslag om indsættelse af artikel 17 der ”… 

udtrykkeligt undtager koncessionskontrakter om tjenesteydelser fra direktiv 92/50/EØF's 

anvendelsesområde for at gøre gældende ret på dette område klart.”144 

Samtidig fremsattes forslag om en definition af tjenesteydelseskoncessionskontrakter i artikel 1, stk. 4. 

Kommissionen gav følgende begrundelse for indsættelsen ”Denne artikel [artikel 1, stk. 4] indeholder en 

definition af "koncessionskontrakter om tjenesteydelser" med henblik på den undtagelse, der er udtrykkeligt 

fastsat i den nye artikel 17. Denne definition svarer til definitionen af koncessionskontrakter om offentlige 

bygge- og anlægsarbejder, og den har til formål at tydeliggøre undtagelsen af koncessionskontrakter om 

tjenesteydelser.”145 

De to ændringsforslag til direktivet blev suppleret af en erklæring fra Kommissionen om 

koncessionskontrakter om tjenesteydelser og partnerskab mellem den offentlige og den private sektor 

(artikel 1, stk. 3a, og artikel 18) (18a) (i den fælles holdning henholdsvis artikel 1, stk. 4, og artikel 17): 

"Kommissionen finder, at spørgsmålene vedrørende koncessionskontrakter om tjenesteydelser og 

partnerskab mellem den offentlige og den private sektor bør drøftes yderligere med henblik på at vurdere 

behovet for et specifikt lovgivningsmæssigt instrument, så økonomiske aktører får bedre adgang til 

koncessionskontrakter og til de forskellige former for partnerskab mellem den offentlige og den private 

sektor, og det således sikres, at disse aktører fuldt ud kan benytte deres rettigheder i henhold til 

traktaten."146 

Kommissionens forslag blev indarbejdet af Rådet i den fælles holdning af 20. marts 2003.147 

 

                                                           
142 Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter«, 26. april 2001, pkt. 2.1, s. 1 
143 Protokol fra 2351. samling i Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme), d. 30.-31. maj 2001 i Bruxelles, 

pkt. 17 
144

 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 
vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, 25. marts 2003, /* SEK/2003/0366 endelig 
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Den nugældende definition af tjenesteydelseskoncessioner i Udbudsdirektivets art. 1, stk. 4 definerer 

tjenesteydelseskoncessioner således: 

”Ved koncessionskontrakt om tjenesteydelser forstås en kontrakt med samme karakteristika som offentlige 

tjenesteydelser bortset fra, at vederlaget for den tjenesteydelse, der skal præsteres, enten udelukkende 

består i retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling af en pris.” 

 

Ved ovenstående formulering fra Udbudsdirektivet ses det, at der er tre parametre, der er relevante at se 

på for at kunne afgøre om en kontrakt er en tjenesteydelseskoncession. Disse tre er 

 

1) Samme kendetegn som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser 

2) Vederlaget for tjenesteydelsen 

3) Retten til at udnytte tjenesteydelsen 

 

Det ses fra retspraksis, at de tre parametre er alment anerkendte, men at virkelighedens kontrakter kan 

være svære at placere definitivt, da kontrakterne ofte indeholder betingelser, der er branche specifikke, 

som ikke er blevet testet i praksis før eller som ikke så let passer i en præfabrikeret kasse. 

Fx har Kommissionen i Grønbogen fra 2004148 udtalt, at Kommissionen på baggrund af de 

overtrædelsessager, der hidtil er blevet behandlet af Domstolen, har ” … konstateret, at det ikke altid lader 

sig gøre allerede fra starten at fastslå, om en bestemt kontrakt er en offentlig kontrakt eller en koncession. 

For kontrakter, der på det tidspunkt, hvor proceduren sættes i gang, defineres som koncessioner, kan der 

således forhandles om risiko- og udbyttefordelingen i løbet af hele proceduren. Det kan som følge af disse 

forhandlinger vise sig, at en kontrakt skal defineres som en offentlig kontrakt, og denne ændring medfører 

ofte, at den kontraktindgåelsesprocedure, som den ordregivende myndighed har valgt at anvende, ikke 

længere er retlig korrekt.”149 

 

Det kan derfor være vanskeligt for ordregivende myndigheder at gennemskue præcist hvilke parametre, 

der er udslagsgivende for klassificeringen af en offentlig kontrakt, hvis denne ikke er en standardkontrakt 

eller hvis kontraktbetingelserne ikke tidligere er blevet beskrevet gennem afgørelser og fortolkningsbidrag. 

Dette kompliceres yderligere hvis disse parametre kan ændre sig løbende og tilmed omklassificere 

kontrakten. 

 

                                                           
148

 Grønbogen om Offentlig-private partnerskaber og Fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og 
koncessioner, Kom(2004) 327, endelig udgave, fremsat 30. april 2004 
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Det ses ligeledes fra litteraturen, at de ovenstående parametre er generelt accepterede som baggrund for 

at kunne kategorisere en kontrakt som enten en offentlig tjenesteydelseskontrakt eller som en 

tjenesteydelseskoncession, men at klassificeringen i praksis kan vise sig vanskelig.  

Senest har Paul Henty i sin kommentar150 til afgørelsen i JBW Group Ltd v Ministry of Justice151, udtalt 

følgende: 

“The classical features of a concession arrangement are well known (provider is paid by third party users of 

the service provided, bears exploitation risk and has freedom to determine how services are provided). 

However, the legal situation is frequently complicated by the presence of some, but not all, of these 

features.” 

 

De tre ovennævnte parametre vil nedenfor blive gennemgået hver for sig for efterfølgende at blive anvendt 

samlet for at klassificere en incitamentsforenelig kontrakt som fundet i kapitel 2 som enten en koncession 

om en tjenesteydelse eller som en offentlig kontrakt om tjenesteydelser. 

 

4.1.1 Samme kendetegn som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser 

 

Som tidligere beskrevet i kapitel 3 indeholder Udbudsdirektivet ikke en nærmere definition på hvad der 

falder i kategorien tjenesteydelser i udbudsretlig forstand, men begrebet er negativt afgrænset ved at være 

kontrakter, der ikke kan kategoriseres som varekøb eller bygge- og anlægsarbejder152.  

Domstolen fremførte i Kommissionen mod Italien153 at ”… den omstændighed, at behandlingen af affald er i 

offentlighedens interesse [ændrer ikke på disses aftalers klassificering]” 

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om koncessioner i EU-lovgivningen154 foreskriver, at det der 

normalt er genstand for en koncessionskontrakt er ”… aktiviteter af en sådan art, og som er underlagt 

sådanne bestemmelser, at de kan henregnes til statens ansvarsområde og gøres til genstand for eksklusive 

eller særlige rettigheder.” 

 

                                                           
150 Henty, Paul, Definition of services concession and scope of the implied contract governing the tendering process: 
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Generaladvokat La Pergola udtalte i sit forslag til afgørelse af Arnhem-sagen155 at ”Begrebet koncession på 

tjenesteydelser forudsætter efter fællesskabsretten tillige, at den pågældende tjenesteydelse er af almen 

interesse som følge af, at den institutionelt ville påhvile en offentlig myndighed.” 

Det er dog ikke alle, der deler denne holdning. Modsat tilhængerne af, at tjenesteydelsen i en koncession 

skal være af almennyttig karakter, står bl.a. Generaladvokat Nial Fennely, som i forbindelse med Telaustria-

sagen udtalte ”Med andre ord bør der efter min opfattelse ikke opstilles kvalitative skel med hensyn til, 

hvilken art af tjenesteydelser en ordregivende myndighed med rette kan søge at tildele ved en koncession, 

om end flertallet af de tjenesteydelser, der tildeles på denne måde, formentlig vil indeholde elementer af 

almennyttig karakter.”156 

 

Det ses derfor, at det ikke er kategoriseringen af en tjenesteydelse, der afgør om der er tale om en 

tjenesteydelseskoncession eller ej. Forskellen ligger derimod i valget af kontraktsform. Den samme 

tjenesteydelse kan blive kategoriseret som både en offentlig tjenesteydelseskontrakt og som en koncession 

om tjenesteydelse, alt afhængig af kontraktsform. Det kan også tænkes, at den samme tjenesteydelse 

bliver udbudt privat i en medlemsstat og offentligt i en anden medlemsstat, alt afhængig af størrelsen og 

serviceniveauet i og af den offentlige sektor.157 Dog vil tjenesteydelserne i en offentlig koncessionskontrakt 

oftest tjene et almennyttigt formål selvom tjenesteydelserne kan varetages både privat og offentligt. 

 

4.1.2 Vederlaget for tjenesteydelsen 

 

Fra artikel 1, stk. 4 i Udbudsdirektivet ses det, at det der adskiller offentlige tjenesteydelseskontrakter fra 

koncessionskontrakter om tjenesteydelser, er måden hvorpå vederlaget for ydelsen skal præsteres.  

 Artikel 1, stk. 4 beskriver desuden, hvordan betalingen i en koncessionskontrakt ikke foregår direkte fra 

den ordregivende myndighed til koncessionshaveren, men at betalingen består i retten til at udnytte 

tjenesteydelsen, eventuelt sammen med en betaling. Denne sondring mellem retten til at udnytte 

tjenesteydelsen og fast honorering fra ordregiveren er en vigtig del af undersøgelsen om en kontrakt er at 

betragte som en offentlig tjenesteydelseskontrakt eller en koncessionskontrakt om tjenesteydelser. 

Aflønningen af tjenesteyderen er dermed et vigtigt skridt på analysestigen for at kunne drage en endelig 

konklusion om en kontrakts klassificering i udbudsretligt regi.  

                                                           
155 Forslag til afgørelse fra Generaladvokat Antonio La Pergola fremsat den 19. februar 1998 ECR I-6824 i sag C-360/96 

Arnhem, præmis 26 
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Domstolen har i flere sager behandlet spørgsmålet om aflønning i forbindelse med sager om 

tjenesteydelseskoncessioner. I Arnhem-sagen158, omhandlende affaldsindsamling, bestod vederlaget enten 

af forud aftalte priser på tjenesteydelserne eller af betaling af de af virksomheden afholdte omkostninger 

og dermed ikke i retten til at udnytte tjenesteydelsen.159 Betalingen kom desuden direkte fra ordregiver. 

Der var derfor i sagen tale om en offentlig tjenesteydelseskontrakt, da vederlaget var fast og kendt på 

forhånd af virksomheden og ikke knyttede sig udnyttelsen af tjenesteydelsen.  

Vederlagets art var også et af omdrejningspunkterne i Kommissionen mod Italien160, hvor Domstolen 

udtalte at da ”…[den] fastsatte godtgørelsesform ikke består i retten til at udnytte de omhandlede 

tjenesteydelser og heller ikke indebærer, at tjenesteyderen påtager sig risikoen forbundet med driften 

[kunne kontrakten ikke betragtes som en koncession].”161 I sagen var vederlaget for ydelserne sikret 

tjenesteyderen på forhånd og betalingen foregik direkte fra ordregiver til tjenesteyderen. 

Domstolen udtalte i tråd hermed senest i Norma-sagen162 at ”forskellen mellem en tjenesteydelseskontrakt 

og en koncessionskontrakt om tjenesteydelser bunder i vederlaget for de tjenesteydelser, der skal præsteres. 

Tjenesteydelseskontrakten omfatter et vederlag, som betales direkte af den ordregivende myndighed til 

tjenesteyderen, mens vederlaget for den tjenesteydelse, der skal præsteres ved en koncessionskontrakt om 

tjenesteydelser, består i retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling af en 

pris.”163 

I samme sag var virksomheden garanteret under alle omstændigheder at få dækket sine tab ved driften af 

ordregiveren og kontrakten kunne derfor ikke betragtes som en koncession, da der ikke forelå nogen risiko 

ved vederlaget. 

Det ses derfor at i koncessionskontrakter skal vederlaget indeholde en risikopåtagelse for koncessionshaver 

og vederlagets eksakte størrelse må ikke være kendt eller aftalt mellem parterne på forhånd. 

 

Kriteriet om tilstedeværelsen af en vis form for driftsrisiko for koncessionshaver, blev behandlet i Parking 

Brixen-sagen, hvor Domstolen udtalte at ”Denne form for vederlag [betaling fra tredjepart] indebærer, at 

tjenesteyderen påtager sig risikoen for driften af de pågældende tjenester, hvilket er kendetegnende for en 

offentlig tjenesteydelseskoncession.”164 
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Når man ser nærmere på aflønning i en koncessionskontrakt, er det også relevant at på måden hvorpå 

aflønningen foregår. Dette blev behandlet af Domstolen i Gotha-sagen165, hvor Domstolen angav at ”den 

omstændighed, at tjenesteyderen godtgøres ved betalinger fra en tredjepart, i dette tilfælde brugerne af 

den omhandlede tjenesteydelse, [er] en af de former, som udøvelsen af tjenesteyderens ret til at udnytte 

denne tjenesteydelse kan antage.”166 

Dette synspunkt er der efterfølgende blevet støttet op om i Privater Rettungsdienst-167 og Norma-sagen.168 

 

Kommissionen har i overensstemmelse med ovenstående i deres fortolkningsmeddelelse udtalt, at ”Den 

måde, hvorpå operatøren aflønnes, er ligesom for koncessioner på bygge- og anlægsarbejder et element, 

der gør det muligt at fastslå, hvem der påtager sig risikoen ved udnyttelsen.”169  

Kommissionen har udtalt at ”Selv om kilden til indtægten … i de fleste tilfælde er et væsentligt element, er 

det dog risikoen ved udnyttelsen i tilknytning til de foretagne investeringer eller den investerede kapital, der 

er det afgørende element, … ”170 for at kunne fastslå om der foreligger en koncession. Aflønningsmåden er 

altså kun et delelement af den samlede vurdering af kontraktsvilkårene. 

Der findes dog også modstandere af holdningen om at aflønningsformen kun er et delelement af de 

samlede kriterier for en koncession.  

Generaladvokat Mazak udtalte i sit forslag til afgørelsen i Privater Rettungsdienst, at ”fraværet af direkte 

vederlag til tjenesteyderen fra den offentlige myndighed, der har tildelt retten til at udføre den omhandlede 

tjenesteydelse, udgør et fyldestgørende kriterium til kvalificering af den omhandlede kontrakt som en 

koncessionskontrakt om tjenesteydelser.”171 Mazak anfører altså at vederlagsformen kan udgøre det eneste 

kriterium, der er nødvendigt for at fastslå om der foreligger en koncessionskontrakt. 

Arrowsmith finder desuden, at der ikke kan foreligge en koncession i de tilfælde, hvor den ordregivende 

myndighed forestår indsamling af betaling fra brugerne af tjenesteydelsen for efterfølgende at betale disse 
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midler videre til tjenesteyderen.172 Denne betalingsform vil medføre en mindre risiko for tjenesteyderen, da 

risikoen forbundet med dårlige betalere overgår til den ordregivende myndighed.173 

 

Vederlaget for en koncession om tjenesteydelser må altså ikke bestå af en fast betaling uden risiko for 

koncessionshaveren og skal knytte sig til udnyttelsen af tjenesteydelsen. Dog er den omstændighed at 

tjenesteyderen kun modtager betaling fra brugere af tjenesteydelsen ikke nok til alene at fastslå om der 

foreligger en koncession. Aflønningsmåden er et af flere delelementer, som skal ses samlet for med 

sikkerhed at kunne fastslå om den pågældende kontrakt er en koncession. Det gennemgående kendetegn 

for en koncession er om tjenesteyderen har påtaget sig risikoen ved at udbyde tjenesteydelsen, herunder 

om vederlaget for tjenesteydelsen knytter sig til udnyttelsen. 

 

4.1.3 Retten til at udnytte tjenesteydelsen 

 

Udbudsdirektivet definerer ikke nærmere hvad der menes med ”retten til at udnytte tjenesteydelsen” og 

det er derfor nødvendigt at søge andre fortolkningskilder for at skabe sig et billede af hvad der ligger i dette 

begreb. 

Domstolen er kommet med flere eksemplar på hvad der ligger i begrebet ”retten til at udnytte 

tjenesteydelsen”. Bl.a. i sagen C-234/05 Contse174, omhandlende tjenesteydelser i forbindelse med 

åndedrætsterapi, fandt Domstolen, at den spanske forvaltning vedblev ”med at være ansvarlig for enhver 

skade, der påføres som følge af mangler ved tjenesteydelsen. Dette forhold, der indebærer, at der ikke sker 

nogen overførsel af de risici, som er forbundet med den omhandlede tjenesteydelse, samt den 

omstændighed, at vederlaget for tjenesteydelsen afholdes af den spanske sundhedsforvaltning, støtter 

denne konklusion [at kontrakten ikke var en koncession]. ”175 

Domstolen udtalte i Oymanns-sagen, at en koncessionskontrakt om tjenesteydelser ”… er karakteriseret 

ved en situation, hvori retten til at udnytte en bestemt tjenesteydelse overføres af en ordregiver til en 

koncessionshaver, som inden for rammerne af den indgåede kontrakt råder over en vis økonomisk frihed til 
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at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af retten, og som ligeledes er væsentligt udsat for de risici, der 

følger udnyttelsen.”176 

Vigtigheden af at koncessionshaver påtager sig risikoen for driften af tjenesteydelsen, blev også omtalt i 

Privater Rettungsdienst. Det blev, som en del af afvejningen om den pågældende kontrakt var en offentlig 

tjenesteydelseskontrakt eller en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, fremsat, at ”[det] fremgår 

desuden af retspraksis, at en koncessionskontrakt om tjenesteydelser indebærer, at tjenesteyderen påtager 

sig risikoen for driften af de pågældende tjenesteydelser, og at dersom den risiko, som er forbundet med 

leveringen af tjenesteydelsen, ikke fuldt ud overføres på tjenesteyderen, udgør transaktionen en offentlig 

tjenesteydelseskontrakt og ikke en koncessionskontrakt om tjenesteydelser.”177  

Efterfølgende har Domstolen gentaget præmisserne fra Privater Rettungsdienst-dommen i Norma-sagen,178 

hvor Domstolen udtalte at ”… en koncessionskontrakt om tjenesteydelser indebærer, at tjenesteyderen 

påtager sig risikoen for driften af de pågældende tjenesteydelser. Dersom den risiko, som er forbundet med 

leveringen af tjenesteydelsen, ikke fuldt ud overføres på tjenesteyderen, udgør transaktionen en offentlig 

tjenesteydelseskontrakt og ikke en koncessionskontrakt om tjenesteydelser.” 179 

 

Kommissionens holdning til hvornår der er tale om en koncessionskontrakt afhænger af om 

koncessionshaveren har fået overdraget retten til at udnytte aktivet, da Kommissionen i sin 

fortolkningsmeddelelse har udtalt ”Ligesom for koncessioner på bygge- og anlægsarbejder er 

udnyttelseskriteriet nemlig væsentligt med henblik på at fastslå, om der er tale om en koncession på 

tjenesteydelser. Efter dette kriterium er der tale om en koncession, når operatøren påtager sig risikoen ved 

tjenesteydelsen (etablering og udnyttelse), og en betydelig del af vederlaget herfor betales af brugeren, især 

ved opkrævning af en eller anden form for gebyr. Den måde, hvorpå operatøren aflønnes, er ligesom for 

koncessioner på bygge- og anlægsarbejder et element, der gør det muligt at fastslå, hvem der påtager sig 

risikoen ved udnyttelsen.” 180 

I overensstemmelse med ovenstående, har Generaladvokat Pergola tidligere fremsat, at 

udnyttelseskriteriet indebærer, at ”koncessionaren påtager sig den økonomiske risiko i forbindelse med 

leveringen og administrationen af de tjenesteydelser, han har fået koncession på.”181 
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To år senere støttede Generaladvokat Fennely op om at en kontrakt for at blive kategoriseret som en 

tjenesteydelseskoncession, skulle indeholde en ”… overdragelse af en ret til at udnytte en bestemt 

tjenesteydelse sammen med overførsel af en betydelig del af den risiko, der er forbundet hermed, til 

koncessionshaver.”182 

 

Også i litteraturen har elementet ”overførsel af risikoen ved tjenesteydelsen” fået en central placering, når 

der skal skelnes mellem en offentlig tjenesteydelseskontrakt og en tjenesteydelseskoncession.  

Trepte anvender følgende formulering som hjælp til at skelne mellem de to kontraktstyper: ”En 

koncessionshaver accepterer den operationelle og finansielle risiko ved at tilbyde en offentlig service ved til 

gengæld at få chancen for at få profit ved udnyttelsen af retten til aktivet.”183  

Neergaard har desuden foreslået, at ”udnyttelseskriteriet indebærer, at størstedelen af det økonomiske 

vederlag skal hidrøre fra udnyttelsen.” 184 

Feenstra deler samme synspunkt, idet han også lægge stor vægt på risikoens overgang: “the exploitation 

criterion is vital for determining the existence or otherwise of a service concession. By virtue of this criterion, 

the contractor bears the risk involved in operating the service in question, obtaining a significant part of this 

revenue from the user, particularly by charging fees in one form or another.”185 

 

Det ses derfor at der skal ske en overførsel af en betydelig del af risikoen, der er forbundet med driften af 

tjenesteydelsen, for at en kontrakt kan blive betragtet som en tjenesteydelseskoncession. 

 

4.1.3.1 Typer af risici i en koncessionskontrakt 

 

Dog fremgår det ikke klart hvilke typer af risici, som koncessionshaveren skal påtage sig for at opfylde 

kravene til en koncessionskontrakt i Udbudsdirektivet. Gennem årene har Domstolen og Kommissionen 

kommet med flere eksemplar på hvilke typer af risici, der menes at knytte sig til driften af en 

koncessionskontrakt.  

Bl.a. i Gotha-sagen hvor Domstolen udtalte at ”… risikoen er en uadskillelig del af den økonomiske 

udnyttelse af denne tjenesteydelse [i sagen omhandlende drikkevandsforsyning og bortledning af 
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spildevand].”186 Foranstående citat viser, at selvom ”overførsel af risiko fra ordregiver til koncessionshaver” 

ikke er indeholdt i definitionen i Udbudsdirektivets artikel 1, 4), er risikoelementet et helt centralt 

parameter for at kunne fastslå om der er tale om en koncessionskontrakt. 

Risikoen, der overdrages fra ordregiveren til koncessionshaveren, er ikke den type risiko, der normalt 

møder en virksomhed, når den agerer på et marked, såsom risikoen for ikke at skabe profit eller ikke at 

vinde en ny ordre. Risikoen i en koncessionskontrakt knytter sig derimod til driften af de pågældende 

tjenesteydelser.187 

Denne forbindelse mellem risikoen og tjenesteydelsen, bekræftede Domstolen igen i Kommissionen mod 

Italien, idet Domstolen udtalte at ”… det [følger] af Domstolens faste praksis, at der er tale om en 

tjenesteydelseskoncession, når den aftalte godtgørelsesform består i tjenesteyderens ret til at udnytte sin 

egen ydelse, og det indebærer, at denne påtager sig risikoen forbundet med driften af de omhandlede 

tjenesteydelser”. 188  

I Gotha-sagen nævnes. at risikoen består af ”de risici, som findes på markedet”.189 Hvilke risici, der findes på 

markedet bliver således en konkret vurdering i hver enkelt situation.  

Domstolen gav i Privater Rettungsdienst en ikke-udtømmende liste over hvilke elementer, der menes at 

være en del af ”risikoen ved en økonomisk udnyttelse af tjenesteydelsen [og] må forstås som risikoen for at 

blive udsat for de risici, der findes på markedet, som kan bestå i risikoen for konkurrence fra andre 

erhvervsdrivende, risikoen for, at udbuddet af tjenesteydelserne ikke opfylder efterspørgslen, risikoen for, at 

debitorerne ikke vil være i stand til at betale for de præsterede ydelser, risikoen for, at alle udgifterne i 

forbindelse med driften af tjenesteydelsen ikke vil blive dækket ved indtægterne, eller risikoen for 

erstatningsansvar for en skade i forbindelse med en utilstrækkelig præstation af tjenesteydelsen. ”190 

Domstolen gav tilsvarende eksempler på hvad der ikke kan betragtes som risici i forbindelse med en 

koncession på tjenesteydelser, idet den udtalte: ”Derimod er risici forbundet med den erhvervsdrivendes 

dårlige forvaltning eller urigtige skøn ikke afgørende for kvalificeringen af en kontrakt som en offentlig 

tjenesteydelseskontrakt eller en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, idet sådanne risici er en 

uadskillelig del af enhver kontrakt, hvad enten der er tale om en offentlig tjenesteydelseskontrakt eller en 

koncessionskontrakt om tjenesteydelser.”191  
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Kommissionen har i sin fortolkningsmeddelelse192 desuden nævnt risikoen for ændringer i 

lovgivningsgrundlaget under opfyldelsen af kontrakten, ledelsesbeslutninger og investeringer til etablering 

af tjenesteydelsen som mulige risici en koncessionshaver kan møde i koncessionens løbetid. 

 

At risikoen i en koncessionskontrakt skal have forbindelse til udførelsen af tjenesteydelsen, er også blevet 

fremhævet af generaladvokaterne i deres afgørelsesforslag. Bl.a har Generaladvokat Fennely har i sit 

forslag til afgørelse i Telaustria-sagen193 udtalt, at ”… koncessionshaver [må] overvejende selv må bære den 

økonomiske risiko, der er forbundet med udførelsen af den pågældende tjenesteydelse, eller i hvert fald en 

betydelig del af denne risiko.”194 

 

Litteraturen har desuden også beskæftiget sig med hvilke typer af risici, der kendetegner en 

tjenesteydelseskoncession. Burnett fremsatte i sin artikel195 fra 2008, at der ikke er en endelig definition på 

hvor meget risiko eller hvilke typer af risici en private partner må acceptere for at kontrakten kan 

klassificeres som en koncessionskontrakt i modsætning til en offentlig kontrakt. 196 

Kotsonis udtalte i forbindelse med Gotha-sagen197 følgende “… for a service concession to exist there has to 

be a significant risk in operating the service, although this do not necessarily have to correspond to the 

financial risk usually run on an open market.”198 

Wang udtalte i tråd med dette i 2010, at “Under a typical service concession, the risk arises out of the fact 

that the service provider bears the cost of providing the service, and obtains income to cover those costs 

and make a profit only if it is successful in generating revenue by exploiting the services by selling them to 

the public.”199 

Henty kommer i sin artikel fra 2012200 med to eksempler på risici, der kan tænkes at knytte sig til driften af 

en koncession, nemlig risikoen for at have for få betalende brugere af tjenesteydelsen til at dække 
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driftsomkostningerne og risikoen for at forhandlede honorarer senere hen ville vise sig at være 

utilstrækkelige til at dække omkostningerne. 

Den omtalte risiko skal altså knytte sig til driften af den tjenesteydelse, der er genstand for koncessionen og 

ikke til koncessionshaverens almindelige virke på markedet. 

 

Risikoen en virksomhed møder i forbindelse med tildeling af en koncessionskontrakt, skal derfor knytte sig 

til driften af tjenesteydelsen og udbuddet af denne og skal ikke forveksles med de risici virksomheden 

normalt står over for ved ageren på markedet. 

 

4.1.3.2 Risici der findes på markedet 

 

Som fremsat i Privater Rettungsdienst-dommen skal en koncessionshaver være udsat for de risici, der 

normalt findes på det givne marked såsom konkurrence, efterspørgsel, likviditetsproblemer og 

erstatningskrav. Det ses, at virksomheden ved at være udsat de nævnte risici også samtidig gives en frihed 

til at træffe egne økonomiske og ledelsesmæssige beslutninger vedrørende koncessionen og driften af 

denne. Domstolen omtalte denne grad af økonomisk frihed i 2009, hvor den udtalte at koncessionshaveren 

”… råder over nogen økonomisk frihed, hvilket kendetegner en situation med en koncessionskontrakt om 

tjenesteydelser…”201 

For at kunne fastslå om en kontraktshaver er udsat for risikoen på markedet, kan det være relevant at se på 

hvor stor efterspørgslen på tjenesteydelsen er.  

Dette var et af omdrejningspunkterne i Oymanns-sagen,202 hvor Domstolen skulle afgøre om en kontrakt 

tildelt af en offentlig sygekasse om ortopædiske sko skulle klassificeres som en rammeaftale eller 

koncession. I den pågældende kontrakt var prisen for de forskellige bandagistydelser fastsat i kontrakten 

sammen med aftalens varighed. Betalingen for de forskellige ydelser blev betalt direkte af sygekassen, dog 

lå antallet af kunder ikke helt fast, da dette forhold afhang af den skiftende efterspørgsel. 

Domstolen fandt, at virksomheden var udsat for en vis risiko i forbindelse med at tjenesteydelsen eventuelt 

ville blive fravalgt af de af sygekassen forsikrede patienter. Risikoen fandtes dog at være begrænset. Da 

virksomheden var sikret betaling for ydelserne direkte fra sygekassen, var virksomheden også skærmet 

mod en eventuel likviditetsrisiko som følge af forsinkede eller udeblevne betalinger. Virksomheden havde 

heller ikke behøvet at foretage store investeringer for at indgå kontrakten med sygekassen. Slutteligt fandt 
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Domstolen, at virksomheden havde et stabilt grundlag for at kunne vurdere antallet af årlige kunder, da 

antallet af forsikrede med særlige fodproblemer var kendt på forhånd. 

Som følge af dette fandt Domstolen at ”Den betydelige risiko forbundet med udnyttelsen af de omhandlede 

aktiviteter, som er et forhold, der karakteriserer en koncessionshavers situation inden for rammerne af en 

koncessionskontrakt om tjenesteydelser, bæres følgelig ikke af den erhvervsdrivende i det foreliggende 

tilfælde.”203 

I Norma-sagen, der omhandlede levering af bustransportydelser, fandt Domstolen at da ”ordregiveren 

kompenserer tjenesteyderen for driftstab, og desuden påtager tjenesteyderen sig på grund af de 

offentligretlige bestemmelser og kontraktbestemmelserne, som regulerer leveringen af disse ydelser, ikke 

en betydelig del af risikoen forbundet med driften af tjenesteydelse”204 forelå der ikke en 

koncessionskontrakt om tjenesteydelser. 

Risikoen, en koncessionshaver udsættes for ved at indgå en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, 

behøver ikke nødvendigvis kun at stamme fra andre ikke-koncessionshavere. Det er også muligt for 

ordregiver at tildele flere virksomheder samme type koncession, som det sås i Kommissionen mod Italien-

sagen,205 hvor ordregiver havde tildelt 1000 koncessioner på afholdelse af hestevæddemål til forskellige 

virksomheder. Dette høje antal koncessioner medførte, at koncessionshaverne sad på hele markedet for 

hestevæddemål, men på grund af det høje antal var der stadig konkurrence udbyderne imellem. 

Virksomhederne var derfor ikke skærmet mod risikoen for konkurrence fra konkurrenter og der var derfor 

tale om koncessioner om tjenesteydelser.206 

 

4.1.4 Graden af risiko der påtages af tjenesteyder 

 

Næste skridt i analysen af om en kontrakt kan kategoriseres som en koncession om tjenesteydelser, er efter 

at have konstateret at der foreligger en risikooverførsel fra ordregiver til tjenesteyderen, er at undersøge 

om denne risiko er væsentlig, således at tjenesteyderne bærer den principielle risiko ved tjenesteydelsen. 

Domstolen behandlede i Telaustria207 ikke spørgsmålet om hvor stor en del af risikoen tjenesteyderen skal 

påtager sig for at kontrakten vil kunne kategoriseres som en koncessionskontrakt.  

I Oymanns-sagen208 fandt Domstolen, at der ikke var tale om en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, 

da den erhvervsdrivende ikke bar en betydelig risiko i forbindelse med udnyttelsen. 
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I Kommission mod Italien209 bestod aflønningen i den pågældende kontrakt om opførelse og drift af en 

sporvognslinje af, at ordregiveren betalte 60 % af udgifterne forbundet hermed. De resterende 40 % af 

finansieringen kom fra brugeren af sporvognslinjen, der ville stå for selve driften af sporvognslinjen 

efterfølgende. Den underliggende kontrakt angående den efterfølgende drift af sporvognslinjen var 

konstrueret som en koncessionskontrakt. Det forhold at 40 % af betalingen kom fra en anden 

koncessionshaver var ikke forbundet med nok risiko til, at kontrakten kunne betragtes som en 

koncessionskontrakt og det fandtes derfor at den erhvervsdrivende ikke at have påtaget sig risikoen ved 

driften af aktivet.210 

I Gotha-sagen fandt Domstolen, at en kontrakt kan betragtes som en koncessionskontrakt når ”den 

ordregivende myndighed overfører hele eller i det mindste en væsentlig del af den driftsrisiko, som den 

løber, til koncessionshaveren.”211 

Det særtegnede ved kontrakten i Gotha-sagen var, at grundet regulering af sektoren for vandforsyning, var 

der ingen reel risiko, der kunne overføres til koncessionshaveren fra den ordregivende myndighed, hverken 

helt eller delvist. Den pågældende kontrakt kunne dog stadig klassificeres som en koncessionskontrakt, da 

det ”… ikke [ville] være rimeligt at stille krav om, at en koncessionsgivende offentlig myndighed skal skabe 

konkurrencevilkår og vilkår for den økonomiske risiko, som er højere end dem, som på grund af de 

bestemmelser, som finder anvendelse i den pågældende sektor, findes i sidstnævnte.”212 

Domstolens holdning til at der kan foreligge en koncession, selvom der kun er begrænset risiko, blev 

bekræftet i Privater Rettungsdienst,213 idet Domstolen udtalte, at koncessionsbegrebet kan finde 

anvendelse ”… selv om driftsrisikoen er meget begrænset.”214 

I Norma-dommen215 gentog Domstolen, at den ordregivende myndighed skal overdrage hele eller en 

væsentlig del af risikoen til koncessionshaveren, men at ordregiveren ikke skal skabe mere risiko end der 

findes på markedet i forvejen. Dog fandt Domstolen, at en kontrakt, hvor ordregiveren dækker mulige 

økonomiske tab for tjenesteyderen, ikke kan klassificeres som en koncession, da tjenesteyderen i sådanne 

tilfælde ikke har påtaget sig en væsentlig risiko.216 
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Generaladvokaterne har ligeledes udtalt sig om graden af risikoen i koncessionkontrakter om 

tjenesteydelser. Generaladvokat Fennelly udtalte i sit forslag til afgørelse i sagen at ”den blotte 

kendsgerning, at der er en sandsynlighed for, at koncessionshaver vil kunne udnytte koncessionen til sin 

fordel, ikke udgøre tilstrækkeligt grundlag for, at en national ret kan nå frem til, at der ikke foreligger nogen 

økonomisk risiko.” 

Generaladvokat Mengozzi er også af den overbevisning at ”der i koncessionen påhviler koncessionshaver en 

økonomisk risiko, som derimod ikke findes ved offentlige kontrakter. Den økonomiske risiko skal ikke 

nødvendigvis være høj, eftersom der er aktiviteter, hvor denne efter indholdet er begrænset. Dette kan dog 

være hele eller i hvert fald en betydelig del af den risiko, den offentlige myndighed ville løbe, såfremt den 

udøvede denne virksomhed.”217 

 

I litteraturen har flere kritiseret Domstolens holdning i Gotha-sagen, da kritikkerne ikke mener, at en 

begrænset risiko kan konstituere en koncession. Kritikken går på, at dommen medfører juridisk usikkerhed 

om retsstillingen på området for koncessioner.218  

Således mener Risvig, at afgørelsen i Gotha-sagen medfører uklarhed på området ved at indføre en ny 

undtagelse og mener, at det der bør adskille en koncessionskontrakt fra en offentlig kontrakt, er risikoen i 

forbindelse med ”retten til at udnytte” og at denne risiko bør være væsentlig.219  

Det synspunkt, at risikoen bør være væsentlig i en koncessionskontrakt, bliver støttet af Brown, der i sin 

artikel i forlængelse af sagen Kommissionen mod Italien220, finder at Domstolens afgørelse i sagen 

understreger, at en kontrakt kun kan kategoriseres som en koncession i udbudsretlig forstand, hvis den 

private deltager påtager sig en reel og væsentlig risiko.221 

Burnett støtter synspunktet om at der skal foreligge en væsentlig risiko for den private partner i 

koncessionskontrakten, idet han kommer med følgende eksempel: ”… clearly, if the extent of the 

guaranteed amount were to exceed, say, 50 % of the total expected income of the private partner, this 

would raise questions about the extent to which the private partner was accepting risk.”222 
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Det er dermed muligt at fastslå, at risikoen i en koncessionskontrakt skal være væsentlig. Hvis der som følge 

af reguleringen af markedet, hvorpå der ønskes tildelt en koncession, ikke forefindes risiko eller hvis denne 

risiko er begrænset, er det ifølge Domstolens praksis stadig muligt at tildele en koncessionskontrakt, 

selvom der ikke overføres væsentlig risiko mellem parterne. Dette standpunkt er dog omdiskuteret. 

 

4.2 Opsummering 

 

Når man skal kategorisere om en offentlig kontrakt som enten en koncession om tjenesteydelser eller en 

offentlig tjenesteydelseskontrakt, skal man se nærmere på de forskellige delelementer kontrakten består 

af.  

Det ses af ovenstående analyse, at genstanden for en koncessionskontrakt om tjenesteydelser skal være en 

kontrakt med samme karakteristika som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser. Genstanden for 

kontrakt vil oftest have en almennyttig karakter. 

Vederlaget i en koncessionskontrakt består af retten til at udnytte tjenesteydelsen og ikke i en direkte 

betaling fra ordregiveren. Denne udnyttelse af tjenesteydelsen skal medføre, at koncessionshaveren 

overtager en væsentlig del af risikoen ved at udbyde tjenesteydelsen fra den ordregivende myndighed. 

Risikoen, der overtages, skal være væsentlig og knyttet til driften af tjenesteydelsen, særligt til etableringen 

og udnyttelsen. 

Aflønningen skal samtidig stamme fra driften af tjenesteydelsen og må ikke være garanteret eller aftalt på 

forhånd af den ordregivende myndighed. 

Koncessionshaveren skal være udsat for de risici, der normalt findes på det pågældende marked og må 

således ikke være skærmet fra disse ved garantier eller indeståelser fra den ordregivende myndighed om 

dækning af eventuelle økonomiske tab opstået som følge af driften af tjensteydelsen. 

 

4.3 Kategorisering af en efficent kontrakt i udbudsretlig kontekst 

 

Som tidligere beskrevet i afhandlingen skal en offentlig pensionskasse, der står foran en 

organisationsbeslutning om den bedste forvaltning af pensionskassens opsparede midler, overveje flere 

faktorer grundigt inden organisationsformen vælges. De ledelsesmæssige og økonomiske faktorer blev 

gennemgået i kapitel 2 og blev udmyndiget i en incitamentsforenelig kontrakt, der ser således ud: 
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w = α + (z - BM) 223 

 

w = samlet aflønning 

α = Fast procentsats af formuen under forvaltning 

BM = Benchmark eller hurdle rate for den aktuelle aktivklasse i afregningsperioden 

z = Afkastet af porteføljen skabt af forvalteren i afregningsperioden 

 

I den økonomiske analyse i kapitel 2 blev det fundet mest efficient økonomisk for den offentlige 

pensionskasse at antage eksterne porteføljeforvaltere til at forestå den egentlige investering af 

pensionsmidlerne. En ordregivende myndighed kan dog ikke kun fokusere på økonomien og frit vælge at 

antage eksterne tjenesteydere, men skal tage udbudsreglerne med i deres betragtning når kontrakterne 

skal tildeles.  

I honorarformlen oven for indgår både det afkast porteføljeforvalteren skaber og et benchmark som 

forvalteren skal overgå for at få betaling for sin forvaltning. Benchmarket vil blive brugt som målestok for 

hvordan porteføljeforvalteren klarer sig i forhold til hele den aktivklasse, der kan investeres i. 

Hvis der vælges en kontrakt som indeholder en variabel aflønningsdel, kan det tænkes at kontrakten får en 

koncessionslignende karakter. 

For at en kontrakt om porteføljeforvaltning kan blive klassificeret som en koncession om tjenesteydelser i 

udbudsretten, skal kontrakten opfylde de kriterier, der er udledt af Fællesskabsretten og domspraksis. 

Som det er set i ovenstående analyse, er det ikke altid helt problemfrit at kategorisere en kontrakt korrekt. 

Fra Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 4 ses det, at der er tre kendetegn for en tjenesteydelseskoncession. 

Disse er: samme kendetegn som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser, vederlaget for tjenesteydelsen 

samt retten til at udnytte tjenesteydelsen. 

Disse tre kendetegn vil nedenfor blive gennemgået i relation til den efficiente porteføljeforvaltnings-

kontrakt præsenteret ovenfor for kunne klassificere denne kontrakt i udbudsretten. 

 

4.4 Samme kendetegn som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser 

 

Det første delelement i analysen er at fastslå om ydelsen, der er genstand for kontrakten, har sammen 

kendetegn som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser. Idet et organ skal imødekomme et behov hos 

almenheden for at være at betragte som en ordregivende myndighed som gennemgået i kapitel 3, vil en 
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ordregivende myndigheds offentlige tjenesteydelseskontrakter også opfylde et behov hos almenheden, 

idet kontrakterne hjælper til at den ordregivende myndighed kan levere sin hovedydelse. 

Traditionelt har koncessionskontrakter vedrørt driften af et fysisk aktiv, som det bl.a. er set i Parking Brixen-

sagen224, hvor koncessionen omhandlede driften af et parkeringshus, og i Gotha-sagen225, der vedrørte 

driften af et spildevandssystem. En kontrakt om porteføljeforvaltning vil derimod omhandle en mere 

immateriel tjenesteydelse i form af porteføljeforvaltning. Da den omhandlede tjenesteydelse hverken 

falder i kategorierne varekøb eller bygge- og anlægsarbejder, vil tjenesteydelsen have samme kendetegn 

som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser og opfylder derfor den første betingelse i 

koncessionsanalysen. 

 

4.5 Vederlaget for tjenesteydelsen 

 

Fra artikel 1, stk. 4 i Udbudsdirektivet ses det at vederlaget i en tjenesteydelseskoncessionskontrakt ”enten 

udelukkende består i retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling af en pris.” 

Fra Domstolens praksis ses det tillige, at aflønningen ikke må være fast og at vederlaget i en 

koncessionskontrakt består i retten til at udnytte tjenesteydelsen, eventuelt sammen med en betaling. 

I den konkrete kontrakt med en porteføljeforvalter består aflønningen af en fast del og en variabel usikker 

del, der knytter sig til afkastet af porteføljeforvalterens portefølje. Dette vil umiddelbart se ud til at opfylde 

betingelsen fra Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 4, da aflønningen ikke fast eller kendt af tjenesteyderen på 

forhånd.  

Dog vil tjenesteyderen i den konkrete porteføljeforvaltningskontrakt ikke kunne opkræve betaling fra en 

direkte tredjepart eller fra brugerne af tjenesteydelsen, som det ellers er set i mange klassiske 

koncessionskontrakter. Dette skyldes det forhold, at brugerne af tjenesteydelsen ikke er i direkte 

forbindelse med tjenesteyderen. Brugerne vil i dette tilfælde være pensionsindskydere, der ved 

indbetalinger til pensionskassen overlader pensionsforvaltningen til pensionskassen. Pensionskassen 

opkræver så typisk et årligt gebyr fra indskyderne for forvaltningen af pensionerne. Denne betalingsstrøm 

er dog adskilt fra de betalinger, der foregår mellem pensionskassen og porteføljeforvalteren og er tilmed 

helt uafhængig af det afkast porteføljeforvalteren formår at skabe. Der er derfor ikke tale om en klassisk 

koncessionskontrakt som Domstolen beskrev i Gotha-sagen226 ”den omstændighed, at tjenesteyderen 

                                                           
224

 C-458/03 Parking Brixen GmbH mod Gemeinde Brixen og Stadtwerke Brixen AG., 2005, ECR I-08585 
225

 C-206/08, WAZV Gotha mod Eurawasser, 2009, ECR I-08377 
226

 C-206/08, WAZV Gotha mod Eurawasser, 2009, ECR I-08377 



66 
 

godtgøres ved betalinger fra en tredjepart, i dette tilfælde brugerne af den omhandlede tjenesteydelse, [er] 

en af de former, som udøvelsen af tjenesteyderens ret til at udnytte denne tjenesteydelse kan antage.”227 

Kommissionen har ligeledes i deres fortolkningsmeddelelse beskrevet228 at der er tale om en koncession, 

når tjenesteyderen påtager sig risikoen ved tjenesteydelsen og når ”… en betydelig del af vederlaget herfor 

betales af brugeren, især ved opkrævning af en eller anden form for gebyr.”  

I en kontakt, som den fundet i kapitel 2, opkræves der som sagt ikke et gebyr af brugerne af 

tjenesteydelsen. Porteføljeforvalteren vil derimod selv skulle skabe en del sin aflønning ved at investere sig 

frem til et afkast fra de finansielle aktiver og vederlaget vil bestå fast procentsats af formuen under 

forvaltning samt af en procentsats af det skabte afkast. Det er derfor usikkert om en kontrakt som den 

omhandlende, vil opfylde delkravet om vederlag fra brugere eller tredjeparter. Men som Domstolen har 

fundet, er en sådan betalingsform, hvor der opkræves betaling fra brugere, kun én ud af flere former 

udnyttelsen af tjenesteydelsen kan antage. 

Den variable del af aflønningen er dog knyttet til selve udnyttelsen af tjenesteydelsen. Selvom betalingen 

ikke kommer fra brugerne af tjenesteydelsen, hidrører grundlaget for vederlaget, afkastet af porteføljen, 

dog fra en tredjepart, i dette tilfælde de finansielle markeder. Det ses derfor at vederlaget i kontrakten 

består af retten til at udnytte tjenesteydelsen sammen med betaling af en pris og anden betingelse i 

analysen er derfor opfyldt. 

 

4.6 Retten til at udnytte tjenesteydelsen 

 

Det nok vigtigste kendetegn at klarlægge ved koncessioner om tjenesteydelser er at fastslå om 

tjenesteyderen har påtaget sig en væsentlig del af risikoen ved driften af tjenesteydelsen og om 

tjenesteyderen er udsat for de risici en normal aktør vil møde ved at udbyde den pågældende 

tjenesteydelse på det pågældende marked, når denne udnytter tjenesteydelsen. 

 

4.6.1 Væsentlig risiko 

 

Domstolen har i deres afgørelser fundet, at en koncessionshaver skal påtage sig en væsentlig del af risikoen 

ved tjenesteydelsen. Hvornår en tjenesteyder har påtaget sig en væsentlig del af risikoen, er til stadighed 

op til diskussion og skal afgøres ved en konkret vurdering i det specifikke tilfælde. 
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I Kommissionen mod Italien229fandt Domstolen at en fordeling af 60 % fast betaling og 40 % variabel 

betaling ikke var forbundet med tilstrækkelig risiko til at kunne konstituere en koncessionskontrakt. 

Hvis der vælges en aflønningsform som den omhandlede, hvor aflønningen består af både en 

afkastafhængig del og et fast garanteret honorar, skal man ifølge Burnett230 vurdere hvorvidt den faste 

aflønning eliminerer den risiko som koncessionshaveren påtager sig. Burnett vurderer, at en 50/50 

fordeling vil så tvivl om hvor meget risiko, der reelt påhviler tjenesteyderen.  

I vores kontrakt er der ikke angivet et forhold mellem den faste og den variable del af aflønningen. Det er 

dog muligt at sige noget om hvor risikofyldt den variable del af aflønningen er. En aflønning, der baserer sig 

på afkastet af finansielle aktiver, er risikofyldt. Det er langt fra sikkert, at afkastet udvikler sig positivt. For 

porteføljeforvalteren er der derfor risiko for kun at blive aflønnet med den faste del af aflønningsformlen. 

Om dette forhold indebærer en overgang af en væsentlig del af risikoen til tjenesteyderen, afhænger som 

sagt af forholdet mellem de to betalingstyper. En 60/40 fordeling vil ikke medføre væsentlig risiko for 

tjenesteyderen. Det er dog ikke muligt ud fra Domstolens praksis at finde en helt fast aflønningsfordeling, 

der endeligt fastslår grænsen mellem en offentlig tjenesteydelseskontrakt og en tjenesteydelses-

koncessionskontrakt. I den specifikke kontrakt er det svært at angive forholdet mellem den faste og den 

variable aflønning. Dette skyldes, at afkastet på de finansielle aktiver er meget volatilt og et forventet 

forhold mellem de to aflønningsdele vil være svært at give et bud om på forhånd. I gode perioder vil den 

variable del af aflønningen være højere end den faste del og i dårlige perioder vil det forholde sig omvendt.  

Det er derfor muligt at fastslå at den variable del af aflønningen i kontrakten er behæftet med væsentlig 

risiko og hvis vederlaget for tjenesteydelsen kun bestod af den variable del ville kontrakten opfylde kravet 

om en overgang af en væsentlig del af risikoen. Dog består aflønningen af både en fast og en variabel del og 

netop tilstedeværelsen af en fast delaflønning reducerer den risiko, der overdrages. Det må derfor 

konkluderes, at der i den konkrete kontrakt sker overgang af en del af risikoen, men denne ikke er at 

betragte som en væsentlig del af risikoen, da aflønningen ikke udelukkende er variabel. Det er dog et 

område, der er op til diskussion og hvor der ikke er klare retningslinjer for hvor meget de enkelte faktorer 

bliver vægtet. En anderledes afvejning ville således måske finde at der sker overgang af en væsentlig del af 

risikoen. 

 

En endelig konklusion om kategoriseringen af den konkrete kontrakt som enten en koncession eller 

offentlig kontrakt, må dog bero på en samlet afvejning af alle forholdene i kontrakten. Dette inkluderer 

også en afvejning af om tjenesteyderen er udsat for de risici, der findes på markedet for tjenesteydelsen. 
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4.6.2 Risici ved driften af tjenesteydelsen 

 

Domstolen fandt bl.a. i Oymanns-sagen,231at en tjenesteyder i en koncessionskontrakt skal råde over en vis 

økonomisk frihed og være væsentlig udsat for de risici, der følger med udnyttelsen for at en kontrakt kan 

betragtes som en koncessionskontrakt. 

Risikoen, skal jævnfør Domstolens praksis, knytte sig til driften af tjenesteydelsen. Risikoen i en kontrakt 

som den omhandlede, er for porteføljeforvalteren, at de beslutninger denne træffer om hvilke aktiver at 

investere i ikke udvikler sig som forventet. I kontrakten er der indbygget konkurrence fra konkurrenter, idet 

forvalteren skal overgå benchmarket i kontrakten for at få udbetalt den variable aflønning. 

Porteføljeforvalteren er altså udsat for risikoen fra konkurrenter som var et af de eksempler på risiko som 

Domstolen gav i Privater Rettungsdienst-sagen232. Hvis forvalteren ikke overgår benchmarket og således 

kun bliver udbetalt den faste del af aflønningen, kan dette medføre at porteføljeforvalteren ikke får dækket 

sine udgifter i forbindelse med driften af tjenesteydelsen. Dette er et andet eksempel på risiko ved driften 

af en tjenesteydelse fra Domstolen i Privater Rettungsdienst-sagen233. 

Med hensyn til den økonomiske frihed til at træffe selvstændige beslutninger angående driften af 

tjenesteydelsen, ses det at ansvaret for at skabe det højest mulige afkast vil ligge hos porteføljeforvalteren, 

da det er denne, som træffer de endelige beslutninger om hvilke specifikke finansielle aktiver, der skal 

investeres i. Tjenesteyderen har således bemyndigelse til selvstændigt at træffe beslutninger vedrørende 

driften af tjenesteydelsen. 

Det er derfor muligt at konkludere, at en kontrakt om porteføljeforvaltning udsætter tjenesteyderen for de 

risici, der findes ved driften af tjenesteydelsen for så vidt angår den variable del af aflønningen. 

 

4.7 Delkonklusion 

 

I ovenstående gennemgang blev det fundet, at en incitamentsforenelig kontrakt som udledt af den 

økonomiske analyse i kapitel 2, har samme kendetegn som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser og 

selvom selve kontrakten ikke imødekommer et behov hos almenheden, er kontrakten dog en vigtig brik for 

at den offentlige pensionskasse kan udøve sin hovedydelse.  

                                                           
231

 C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik mod AOK Rheinland/Hamburg, I-04779 
2009, præmis 71 
232

 C-274/09 Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler mod Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Passau, EU-Tidende nr. C 139 af 07/05/2011 s. 0003 
233

 Ibidem 
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Dernæst blev det analyseret hvorledes vederlaget for tjenesteydelsen var at betragte som et kendetegn for 

en koncessionskontrakt. Vederlaget består ikke af betaling fra brugerne af tjenesteydelsen som det ellers er 

set i mange koncessionskontrakter, men derimod af en fast aflønning sammen med en variable del baseret 

på afkastet af porteføljen. Da Domstolens praksis har nævnt, at vederlagsformen kan antage mange former, 

vil dette ikke være et afgørende kriterium for klassificeringen.  

Den sidste del af analysen bestod af to trin. Først skulle det vurderes om tjenesteyderen påtager sig en 

væsentligt del af risikoen ved driften af tjenesteydelsen. Det blev fundet, at der sker en overførsel af en del 

af risikoen, men at denne kombineret med den faste delaflønning ikke kunne anses for at være væsentlig. 

Dernæst skulle det undersøges om tjenesteyderen vil være udsat for de risici en operatør normalt vil blive 

udsat for ved at udbyde tjenesteydelsen. Dette kriterium var opfyldt for vidt angik den variable del af 

aflønningen, men ikke for den faste del af aflønningen.  

Samlet vil en kontrakt som den præsenteret oven for, derfor ikke kunne være at betragte som en 

koncessionskontrakt om tjenesteydelser. Kontrakten vil derfor være at betragt som en offentlig 

tjenesteydelseskontrakt i udbudsretlig forstand. Dog vil en kontrakt kun bestående af den variable del af 

aflønningen formentlig opfylde alle tre kendetegn for en koncessionskontrakt som gennemgået oven for. 

Det ses derfor at en endelig klassificering af en kontrakt som den omhandlede ikke er helt problemfri, da 

kendetegnene ved en koncessionskontrakt ikke er helt klare og der findes bl.a. ikke klare retningslinjer for 

fordelingen mellem fast og variabel aflønning, når vederlaget i en kontrakt består af begge disse 

aflønningsformer.  
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Kapitel 5 Udbudsreglernes indvirken på organisationsform 

 

Analysen i kapitel 2 var udelukkende været baseret på økonomiske overvejelser vedrørende 

pensionskassens organisering. En offentlig pensionskasse kan dog ikke udelukkende træffe beslutninger ud 

fra økonomiske hensyn. Som en ordregivende myndighed er en offentlig pensionskasse forpligtet til at 

overholde EU's udbudsregler ved offentlige indkøb og indgåelse af offentlige kontrakter.  

Som gennemgangen i kapitel 4 viste er udbudsreglerne uklare og ofte komplicerede at anvende i praksis på 

en kontrakt som udledt i kapitel 2. En korrekt kategorisering af en kontrakt med variabel aflønning som den 

omhandlede, er op til diskussion og kan alt efter den indbyrdes afvejning af parametrene blive klassificeret 

som både en tjenesteydelseskoncession og en offentlig kontrakt om tjenesteydelser. Denne usikkerhed om 

de enkelte begreber i udbudsretten leder til usikkerhed om udbudsreglernes anvendelse hos de 

ordregivende myndigheder.  

En offentlig pensionskasse vil have fokus på sin hovedydelse, som er pensionsforvaltning. En sådan 

organisation vil ikke besidde særlige kompetencer i relation til gennemførelse af et udbud og skal derfor 

allokere væsentlige ressourcer for at sikre overholdelse af udbudsreglerne ved indgåelse af offentlige 

kontrakter. Disse ressourcer øger de aktivspecifikke investeringer i forbindelse med udvælgelse af og 

forhandling med de eksterne porteføljeforvaltere. Når de aktivspecifikke investeringer øges, bliver 

ordregiver mere modvillig mod at foretage skift af leverandører, selvom den eksisterende leverandør 

måske ikke indfrier forventningerne til denne.  
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Figur 4.234 

 

I figur 4 er udbudsreglernes indvirken på transaktionsomkostningerne illustreret. Her ses et skift fra 

trilateral governance som fundet i kapitel 2 mod unified governance, når transaktionsomkostningerne 

stiger. Når en offentlig pensionskasse skal indgå kontrakter i overensstemmelse med udbudsreglerne, kan 

det tænkes at pensionskassen vælger at opbygge kompetencerne vedrørende porteføljeforvaltningen 

internt frem for at antage eksterne tjenesteydere, som ellers blev fundet mest efficient under den 

økonomiske analyse. Dette vil medføre et efficiens- og velfærdstab og udbudsreglerne er derfor til hinder 

for at markedets udbud og fleksibilitet udnyttes fuldt ud. 

 

En måde at afhjælpe dette efficienstab, kunne være at porteføljeforvaltning blev medtaget under de 

særlige undtagelser, der findes i artikel 16 i Udbudsdirektivet og som blev beskrevet i kapitel 3. Dette ville 

give de offentlige pensionskasser friere tøjler til at udvælge og skifte mellem de udbydere af 

porteføljeforvaltning, der findes at kunne tilbyde den bedste forvaltning. Det ses fra Telaustria-dommen, at 

en ordregivende myndighed er forpligtet til ikke at forskelsbehandle på baggrund af nationalitet samt at 

overholde gennemsigtighedsprincippet ved offentlige kontraktindgåelser, også selvom den pågældende 

ydelse er undtaget fra Udbudsdirektivet.235  

                                                           
234

 Hendrikse, George, Economics and Management of Organizations, co-ordination, Motivation and Strategy, 2002, s. 
215 
235

 C-324/98, Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, 2000 ECR I-10745, præmis 60-
61 
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Formålet med Udbudsdirektivet et at sikre effektiv konkurrence ved tildeling af offentlige kontrakter. For at 

sikre en diversificeret portefølje og minimere risikoen ved investeringerne, investeres der i flere forskellige 

finansielle aktiver på forskellige markeder. Denne diversifikation medfører, at der antages forvaltere, der er 

specialiseret i at investere på bl.a. de forskellige geografiske markeder. 

Den effektive konkurrence ved tildeling af offentlige kontrakter sikres derfor i den forslåede løsningsmodel 

ved at der inden for pensionsforvaltningssektoren antages de bedste forvaltere fra hele verden for at opnå 

risikospredning, høje afkast og diversifikation i porteføljen. Der eksisterer derfor allerede udbredt 

konkurrence om at tilbyde den mest kvalificerede forvaltning blandt tjenesteydere fra hele verden. 

 

Den forslåede løsning vil derfor reducere det velfærdstab, der opstår ved at de offentlige pensionskasser 

skal afsætte yderligere ressourcer ved indgåelse af offentlige kontrakter eller helt afholder sig fra at antage 

eksterne tjenesteydere. EU's generelle principper og formålet med Udbudsdirektivet vil stadig blive 

overholdt, idet ordregiveren er forpligtet til at overholde disse principper, men vil med den forslåede 

løsning kunne agere mere frit og bl.a. undgå standstill perioden236, som i praksis medføre at 

pensionskassens midler i en periode på 10-15 dage ikke oparbejder afkast af pensionsmidlerne.  

Proceduren for indgåelse af porteføljeforvaltningskontrakter bør derfor gøres så smidig som muligt for at 

minimere der velfærdstab, der opstår når udbudsreglerne skal overholdes af en offentlig pensionskasse. 

  

                                                           
236 Standstill perioden blev indført med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om 

ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af 
klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter. Håndhævelsen af direktiverne påhviler de 
enkelte medlemsstater og i Danmark er standstillperioden sat til 10 eller 15 dage alt efter kommunikationsform (Kilde: 
Nielsen, Ruth, Udbud af offentlige kontrakter, 2010, s. 363) 
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Kapitel 6 Samlet konklusion 

 

EU's udbudsregler er blevet indført for at sikre en effektiv konkurrence ved tildelingen af offentlige 

kontrakter, men har indførelsen af reglerne i stedet kompliceret offentlige myndigheders 

kontraktsindgåelse på områder, hvor der allerede eksisterer en udbredt konkurrence. 

Ovenstående spørgsmål blev i nærværende afhandling besvaret. Først blev det analyseret hvorledes en 

offentlig pensionskasse mest optimalt organiserer sig ved hjælp af transaktionsomkostningsteorien. Ved 

hjælp af teorien blev det fundet, at det vil være mest efficient at anvende en trilateral reguleringsramme, 

hvor eksterne porteføljeforvaltere antages og kontrakterne konciperes med længerevarende forhold for 

øje. Herefter blev relationen mellem parterne belyst vha. principal-agentteorien og følgende 

incitamentsforenelig kontrakt blev udledt  

 

w = α + (z - BM) 

 

w = samlet aflønning 

α = Fast procentsats af formuen under forvaltning 

BM = Benchmark eller hurdle rate for den aktuelle aktivklasse i afregningsperioden 

z = Afkastet af porteføljen skabt af forvalteren i afregningsperioden 

 

Den efterfølgende juridiske analyse gik på at placere den efficiente kontrakt i udbudsretten. Til hjælp for 

denne kategorisering blev kendetegnene for en tjenesteydelseskoncession beskrevet ved hjælp af 

Udbudsdirektivet, Domstolens praksis samt litteraturen. Det blev fundet, at der i den konkrete kontrakt 

ikke sker en tilstrækkelig stor risiko påtagelse af porteføljeforvalteren til at kontrakten kan betragtes som 

en koncessionskontrakt. Dog er denne klassificering op til diskussion, da en anden vægtning af 

kendetegnene til koncessionen indbyrdes meget vel kan føre til et andet resultat og en anden klassificering 

af kontrakten. 

 

Denne usikkerhed ved udbudsreglernes anvendelse på porteføljeforvaltningskontrakter øger den 

ordregivende myndigheds transaktionsomkostninger, idet pensionskassen skal allokere væsentlige 

ressourcer til at sikre overholdelse af udbudsreglerne ved indgåelse af offentlige kontrakter. Disse 

ressourcer er betydelige, når udbudsreglerne ligger langt fra pensionskassens sædvanlige hovedydelse.  
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En løsning på dette problem er at undtage porteføljeforvaltningskontrakter fra Udbudsdirektivets 

anvendelsesområde som det ses at andre finansielle tjenesteydelser allerede er. På denne måde undgås et 

velfærdstab som følge af at den offentlige pensionskasse drives efter en ikke-efficient reguleringsramme. 

Idet en ordregivende myndighed er forpligtet til at overholde princippet om ikke-forskelsbehandling på 

baggrund af nationalitet samt gennemsigtighed, sikrer denne løsning, at EU's generelle principper og 

formålet med Udbudsdirektivet bliver overholdt ved tildelingen af kontrakterne samtidig med at 

velfærdstabet minimeres. 
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Forkortelser 
 

 

Art. : artikel 

Bl.a. : Blandt andet 

Fx : For eksempel 

Nr. : nummer 

S. : side 

Stk. : stykke 

TEUF : Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 

Vha. : Ved hjælp af 
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