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Executive summary 

Experts have stated that efficiency and growth in markets for public welfare services can be enhanced 

through strong public-private cooperation. Among other organization forms, public-private companies have 

been mentioned as a suitable form of cooperation to carry out public welfare services. However, it appears 

that the European procurement law creates barriers that hinder their development. Therefore, the purpose 

of this thesis has been to analyze how changes in the EU regulatory framework may encourage the use of 

public-private companies to carry out public welfare services. 

Firstly, I found it particularly difficult to determine the obligations related to the publication of the contract 

because of the differential regulation that arises from the definition of the priority services and the non-

priority services. This uncertainty seemed to imply faulty tendering procedures which imply a great loss of 

resources. Based on both legal and economic considerations, I have concluded that a removal of the defini-

tion of the priority and the non-priority services in the procurement directive would be a way to increase 

the legal certainty.  

Secondly, I found that the regulation of how the contracting authorities are to form a public-private com-

pany was uncertain too. This uncertainty referred in particular to the question on whether a contracting 

authority is allowed to form a public-private company without any kind of competition exposure to partici-

pate in a tendering process for its own public welfare contract afterwards. The discussion on this issue led 

to the conclusion that the European Court of Justice (ECJ) should determine that this approach is incompat-

ible with the Community law primarily because of the principle of equal treatment.  

Finally, the thesis contains an analysis of the economic rationales behind using public-private companies to 

carry out public welfare services. Seen from a legal perspective I found that the Community law is in conflict 

with the economic rationales, and therefore I have concluded that the ECJ should adopt a more lenient 

interpretation of the public-private companies, which carry out a public welfare service in order to meet 

the economic rationales. 
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1 Afhandlingens emne, problemformulering, metode mv. 

1.1 Indledning 

Udvikling og vækst er på dagsordenen i hele Europa, og der er i den forbindelse særligt fokus på, hvordan 

den offentlige sektor kan drives mest effektivt. Denne afhandling udspringer af den udvikling, der for tiden 

sker inden for offentlig-privat samarbejde, og nedenstående udtalelse fra Dansk Erhverv illustrerer bag-

grunden for afhandlingens problemstilling. 

”Et stærkt offentlig-privat samspil kan løfte kvaliteten af samfundets velfærdsservice og er katalysator for 

vækst og innovation i både den offentlige og private sektor. Derfor skal private virksomheder inddrages i 

udvikling og levering af velfærdsservice på flere områder af samfundets velfærd, end tilfældet er i dag.” 

Dansk Erhverv.1 

Flere økonomiske eksperter og samråd vurderer, at det offentlig-private samarbejde har enormt potentiale 

inden for især de store velfærdsområder, og det offentlig-private selskab bliver her nævnt som en særlig 

velegnet samarbejdsform.2 Kombinationen af såvel det offentliges og den private parts kompetencer og 

knowhow i et offentlig-privat selskab, vil gennem en kommerciel udnyttelse skabe synergieffekter, mere 

efficiente løsninger og åbning af nye markeder i Europa. Ydermere vil et offentlig-privat selskab bedre kun-

ne sikre, at det offentliges værdier og traditioner videreføres end en traditionel udlicitering, og det offentli-

ge bibeholder endvidere sin indsigt og beslutningskompetence gennem selskabets bestyrelse.3 

Offentlig-privat samarbejde er på trods af de rosende ord fra eksperterne ikke særlig udbredt i Europa. 

Både de offentlige og de private aktører har ytret, at der er for mange barrierer omkring de offentlig-

private samarbejdsformer. Deriblandt kan nævnes manglende erfaring, manglende bevis for de økonomi-

ske gevinster, og særligt bliver reglerne på udbudsområdet kritiseret for at være for ufleksible og ugennem-

sigtige.4 Netop med henblik på at skabe en mere effektiv regulering på udbudsområdet, har Kommissionen 

med en grønbog5 taget initiativ til en revidering af udbudsdirektivet. Dette initiativ har inspireret mig til at 

undersøge, hvorvidt det er muligt at optimere den udbudsretlige regulering, sådan at brugen af offentlig-

private selskaber i forbindelse med udførelsen af velfærdsydelser, bliver mere attraktiv for både de ordre-

givende myndigheder og de økonomiske aktører rundt om i Europa. 

                                                           
1
 Dansk Erhverv, 2010, Offentlig-private partnerskaber udvikler velfærdsydelser. 

2
 Lars Nørby Johansen, 2006, Offentlig-privat samarbejde som kilde til konkurrencekraft og innovation. 

2
 Lars Nørby Johansen, 2006, Offentlig-privat samarbejde som kilde til konkurrencekraft og innovation. 

3
 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2007, Fem modeller for offentlig-privat samspil. 

4
 Regeringen, 2011, Strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde. 

5
 KOM(2011)15, Grønbog om modernisering af EU’s politik om offentlige indkøb mod et mere effektivt europæisk 

marked for offentlige indkøb. 
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1.2 Problemstilling 

Det følger af ovenstående præsentation, at der er en formodning om, at offentlig-private selskaber vil være 

velegnet til at varetage samfundets velfærdsydelser, og at der derfor er et ønske om at fremme brugen af 

denne organisationsstruktur. Det følger dog endvidere af ovenstående, at den udbudsretlige regulering 

synes at medvirke til, at denne udvikling bremses. Jeg finder det derfor interessant at analysere, hvorvidt 

det for de ordregivende myndigheder og økonomiske aktører vil være hensigtsmæssigt, at der foretages 

ændringer i den eksisterende regulering og fortolkning af udbudsretten for at imødekomme de økonomiske 

hensyn. 

På baggrund heraf vil jeg med denne afhandling besvare følgende problemstilling: 

Hvilke hensyn bør lovgiver inddrage i den udbudsretlige regulering, og hvilke hensyn bør EU-

domstolen inddrage i sin fortolkning af udbudsretten for at fremme brugen af offentlig-private sel-

skaber til varetagelse af velfærdsydelser? 

Denne overordnede problemstillingen besvarer jeg via analyse og diskussion af følgende to delproblemstil-

linger:  

Udbudsretlige forpligtelser: 

Hvilke udbudsretlige forpligtelser skal en ordregivende myndighed efterleve inden den ordregivende 

myndighed er berettiget til at tildele en velfærdsydelseskontrakt til et offentlig-privat selskab, og 

hvordan bør disse forpligtelser hhv. reguleres af lovgiver og fortolkes af EU-domstolen?  

Økonomiske rationaler: 

Hvilke økonomiske rationaler må der formodes at ligge bag ønsket om at lade et offentlig-privat 

selskab varetage en velfærdsydelse, og hvordan bør EU-domstolen inddrage disse i sin fortolkning? 

1.3 Synsvinkel 

På baggrund af afhandlingens overordnede problemstilling finder jeg det mest relevant at tage udgangs-

punkt i de udbudsretlige udfordringer, som de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører har, 

når de ønsker at indgå i et offentlig-privat selskab, der har til hensigt at varetage en velfærdsydelse. Pro-

blemstillingerne med den eksisterende regulering af offentlige indkøb og den tilhørende fortolkning analy-

serer jeg derfor fra de ordregivende myndigheders og økonomiske aktørers perspektiv. Det er derfor pri-

mært de ordregivende myndigheders og de økonomiske aktørers interesser, som danner baggrund for mi-

ne retspolitiske analyser. 
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1.4 Juridisk metode 

På baggrund af den retsdogmatiske metode, som bliver gennemgået nedenfor, fastlægger jeg, hvilke ud-

budsretlige forpligtelser en ordregivende myndighed er underlagt i forbindelse med, at denne ønsker at 

stifte et offentlig-privat selskab med henblik på at varetage en velfærdsydelse. Jeg har valgt at opdele den-

ne problemstilling i to adskilte analyser, hvor jeg i kapitel 3 fokuserer på de forpligtelser, som fællesskabs-

retten medfører i forbindelse med offentliggørelse. Efterfølgende i kapitel 4 fokuserer jeg på de forpligtel-

ser, som fællesskabsretten medfører i forbindelse med dannelsen af et offentlig-privat selskab og den efter-

følgende kontrakttildeling. Begge disse analyser vil blive særskilt anvendt i et casestudie, hvor formålet er 

at anskueliggøre og konkretisere analyseresultaterne. Begrundelsen for at opdele analysen af de udbuds-

retlige forpligtelser i to særskilte analyser er, at jeg har vurderet, at denne fremgangsmåde skaber et bedre 

overblik og gør problemstillingerne mere overskuelige. 

1.4.1 Den retsdogmatiske metode 

Gældende ret udledes på baggrund af den retsdogmatiske metode, som er en fortolkningsmetode, hvor 

retskilderne bliver analyseret i en bestemt rækkefølge.6 Den retsdogmatiske fortolkningsmetode opstiller 

ikke et retskildehierarki, men blot en rækkefølge, som afspejler objektiviteten i retskilderne.7 Rækkefølgen 

er som følger: 

- Regulering 

- Retspraksis 

- Retssædvaner8 

- Forholdets natur9 

1.4.1.1 Regulering 

Inden for retskilden »regulering« indgår de forskellige typer af retskilder i et hierarki, hvilket betyder, at 

nogle regler har højere rang end andre. EU-rettens retskildehierarki kan opdeles i primærretten og sekun-

dær regulering. Primærretten omfatter traktaten10 og de almindelige principper og indeholder derfor gene-

relle formåls- og forbudsbestemmelser, som regulerer de overordnede mål og hensyn på fællesmarkedet. 

Der kan eksempelvis nævnes reglerne om fri bevægelighed og forbuddet imod forskelsbehandling. Der 

findes således ikke traktatbestemmelser eller principper, som eksplicit regulerer udbudsområdet. Denne 

                                                           
6
 Nielsen & Tvarnø, 2008, side 31. 

7
 Nielsen & Tvarnø, 2008, side 32. 

8
 Retskilden, retssædvaner, er ikke relevant for afhandlingens problemstilling og behandles derfor ikke yderligere. 

9
 Retskilden, forholdet natur, er ikke relevant for afhandlingens problemstilling og behandles der for ikke yderligere. 

10
 TEUF – Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. 
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specialregulering er i stedet indeholdt i udbudsdirektivet11, forsyningsvirksomhedsdirektivet og kontroldi-

rektivet. Direktiverne er udstedt med hjemmel i traktatens bestemmelser og kan derfor betegnes, som en 

afledt ret, hvilket er baggrunden for den hierarkiske opdeling. Udbudsdirektivet er det eneste af disse tre 

direktiver, som anvendes i denne afhandling. 

Almindelige principper 

EU-domstolen har af forbuddet om forskelsbehandling pga. nationalitet afledt et ligebehandlings- og et 

gennemsigtighedsprincip. Disse to principper kan betegnes som værende grundprincipperne inden for ud-

budsretten, jf. betragtning nr. 2 i præamblet til udbudsdirektivet. Ligebehandlingsprincippet skal sikre, at 

alle potentielle og aktuelle tilbudsgivere behandles lige uanset nationalitet. Gennemsigtighedsprincippet 

skal sikre gennemskuelige procedurer, således at det er muligt at kontrollere, at ligebehandlingsprincippet 

overholdes. Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet har derfor en tæt sammenhæng.   

Af betragtning nr. 2 i præamblet til udbudsdirektivet følger det endvidere, at proportionalitetsprincippet 

skal respekteres. Proportionalitetsprincippet er udviklet af EU-domstolen og kan betragtes som et alminde-

ligt retsprincip. Proportionalitetsprincippet indebærer, at en given foranstaltning skal have et lovligt formål, 

og at denne foranstaltning skal være egnet og nødvendig til at opnå det lovlige formål. Foranstaltningen 

skal således være så lidt bebyrdende som mulig. 

1.4.1.2 Retspraksis 

EU-domstolens retspraksis er en helt afgørende retskilde inden for udbudsretten, og der er i tidens løb af-

sagt et betydeligt antal domme. EU-domstolen har i flere domme givet udtryk for, at formålet med ud-

budsdirektivet er at sikre udviklingen af en effektiv konkurrence for offentlige kontrakter, herunder at sikre 

en effektiv retsbeskyttelse af aktuelle og potentielle tilbudsgivere.12 EU-domstolens retspraksis bliver i den-

ne afhandling særligt brugt til at fastlægge betydningen og rækkevidden af traktatens almindelige princip-

per i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter, som ikke er omfattet af udbudsdirektivets procedurefor-

skrifter. 

1.4.1.3 Fortolkningsbidrag 

Fortolkningsbidrag er ikke en del af den retsdogmatiske metode, men jeg har dog alligevel fundet det hen-

sigtsmæssigt at inddrage fortolkningsbidrag såsom Kommissionens grønbøger og Kommissionens fortolk-

ningsmeddelelser i afhandlingens juridiske analyser. Kommissionens grønbøger og Kommissionens fortolk-

                                                           
11

 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 an-
lægskontrakter. 
12

 Se bl.a. EU-domstolens udtalelse i C-31/87. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:DA:PDF
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ningsmeddelelser er ikke en bindende regulering, og de er derfor ikke et udtryk for gældende ret. Fortolk-

ningerne afspejler blot Kommissionens forståelse af traktaten, direktiverne og EU-domstolens praksis. Det 

ses dog ofte, at EU-domstolen anvender Kommissionens fortolkning som bidrag til sin egen fortolkning, og 

på den måde får Kommissionens fortolkning virkning som bindende regulering.13 

Ydermere anvender jeg udtalelser fra EU-domstolens generaladvokater, idet disse udtalelser ofte indehol-

der en mere dybdegående diskussion af den pågældende problemstilling. Generaladvokaternes udtalelser 

kan dog ikke tillægges en egentlig retskildeværdi, og gældende ret kan derfor ikke udledes heraf.14 

1.5 Økonomisk teori og metode 

I den økonomiske analyse i kapitel 5 benyttes Oliver E. Williamsons transaktionsomkostningsteori om den 

efficiente organisationsstruktur (governance structure) til at finde frem til de økonomiske rationaler, som 

må formodes at ligge bag ønsket om, at velfærdsydelser skal varetages af offentlig-private selskaber. I ne-

denstående afsnit vil baggrunden for transaktionsomkostningsteorien blive gennemgået med henblik på at 

fastlægge de forudsætninger og antagelser, som ligger til grund for teorien, og som vil blive anvendt i den 

økonomiske analyse. 

1.5.1 Transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteorien er opstået som en del af den nyinstitutionelle økonomiske teori, »The 

New Institutional Economic«. Transaktionsomkostningsteorien har fokus på de omkostninger, som er for-

bundet med det økonomiske system, såsom at indhente informationer, udforme kontrakter, overvåge ud-

førelsen af kontrakter og eventuelt retsforfølge kontraktparterne.15 

Et vigtigt udgangspunkt for transaktionsomkostningsteorien er Ronald H. Coases artikel fra 1937: The Na-

ture of the firm. I denne artikel rejste Coase to helt grundlæggende spørgsmål: Hvorfor eksisterer virksom-

heder? Hvad bestemmer virksomhedens størrelse eller grænserne for den størrelse?16 Med sin artikel in-

troducerede Coase en ny forståelse og sondring mellem de to alternative mekanismer for ressourcealloke-

ring, hhv. den neoklassiske teori om prismekanismen styret af markedets transaktioner og den nyinstitutio-

nelle teori om de virksomhedsinterne transaktioner.17 Med udgangspunkt i Coases artikel fra 1937 har bl.a. 

Oliver E. Williamson videreudviklet teorien omkring transaktionsomkostninger. Williamson har særligt for-

søgt at forklare, hvorfor nogle markedstransaktioner omlægges til interne transaktioner, nemlig virksom-

                                                           
13

 Nielsen & Tvarnø, 2008, side 132-133. 
14

 Neergaard & Nielsen, 2009, side 157. 
15

 Williamson, 1985, side 18-19.  
16

 Knudsen, 1997, side 208. 
17

 Knudsen, 1997, side 208. 
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heder.18 Williamsons transaktionsomkostningsteori bliver af mange betragtet som værende en af hovedre-

præsentanterne for den nyinstitutionelle teori19, og det er da også Williamsons anskuelse af omlægningen 

af markedstransaktioner til interne transaktioner, der vil danne den centrale baggrund for den økonomiske 

analyse. 

Williamsons arbejde henleder særligt opmærksomheden på de transaktionsomkostninger, som er forbun-

det med at kontrollere og overvåge, at den anden part overholder de forpligtelser, som fremgår af kontrak-

ten. Disse omkostninger optræder efter, at der er indgået et kontraktforhold og betegnes derfor ex post-

transaktionsomkostninger. Ex post-transaktionsomkostninger giver anledning til, at parterne i et forsøg på 

at minimere disse omkostninger opretter styringsmekanismer i kontraktforholdet.20 Williamson betegner 

disse styringsmekanismer som organisationsstrukturer, og det er netop Williamsons teori om den efficiente 

organisationsstruktur, som vil danne rammen om den økonomiske analyse i kapitel 5. 

1.5.1.1 Transaktionsteoriens grundlæggende antagelser 

Det er ifølge Williamson ikke realistisk, at der opstår væsentlige kontraktproblemer, såfremt agenterne er 

fuldt rationelle, idet det her ville være muligt at gennemskue hvilke agenter, der handler opportunistisk. 

Derfor anlægger Williamson i sin transaktionsomkostningsteori antagelser om, at alle agenter har begræn-

set rationalitet og en opportunistisk adfærd. Begrænset rationalitet betyder, at agenten forfølger sine mål 

på en logisk og konsistent måde, dog imens han oplever begrænsninger i evnen til at modtage, lagre og 

behandle de informationer, som er nødvendige for at nå sine mål.21 Opportunistisk adfærd betyder, at 

agenter gennem snyd og tilbageholdelse af information vil forsøge at forbedre sin egen situation. Opportu-

nisme er et resultat af begrænset information og begrænset rationalitet, og antagelserne om begrænset 

rationalitet og opportunisme hænger derfor tæt sammen. Disse antagelser vil være en generel antagelse 

igennem hele den økonomiske analyse. 

1.5.2 Økonomisk metode 

Williamsons centrale idé med transaktionsomkostningsteorien er at forklare, hvorfor kontraktparterne 

lader deres kontraktforhold være underlagt en given organisationsstruktur. Denne tilgang til analysen, som 

Williamson anlægger, har jeg fundet særlig interessant i forhold til afhandlingens problemstilling, idet det 

netop er samme spørgsmål, jeg ønsker at besvare. Det er derfor primært med denne begrundelse, at jeg 

har valgt at opbygge min økonomiske analyse omkring Williamsons teori. 

                                                           
18

 Knudsen, 1997, side 210. 
19

 Knudsen, 1997, side 208.  
20

 Raaschou-Nielsen & Foss, 1997, side 24. 
21

 Knudsen, 1997, side 213. 



11 
 

I sin teori om den efficiente organisationsstruktur anvender Williamson den enkelte transaktion som gen-

stand for analysen i stedet for selve virksomheden, og på baggrund heraf identificerer han størrelsen og 

omfanget af de ex post-transaktionsomkostninger.22 Denne metode vil i den økonomiske analyse i kapitel 5 

blive anvendt på et casestudie om et konkret offentlig-privat selskab, som varetager en velfærdsydelse. 

Hensigten er at identificere de rationaler, som må formodes at ligge bag ønsket om at anvende offentlig-

private selskaber til varetagelse af velfærdsydelser. 

1.6 Integreret metode 

For at kunne besvare afhandlingens problemstillinger er det nødvendigt at integrere de juridiske og de 

økonomiske hensyn i en retspolitisk analyse. En retspolitisk analyse har til hensigt at fremhæve, hvordan 

lovgivningen bør fortolkes eller hvorvidt en regel bør ændres.23 I kapitel 3 anvender jeg den retspolitiske 

metode til at analysere, hvorvidt lovgiver bør ændre udbudsdirektivets kategorisering af tjenesteydelser i 

hhv. bilag II A og bilag II B. I kapitel 4 anvender jeg den retspolitiske metode til at analysere, hvilke hensyn 

EU-domstolen bør inddrage i sin fortolkning af, hvorvidt fællesskabsretten er forenelig med den omstæn-

dighed, at en ordregivende myndighed undlader at gennemføre en dobbelt udbudsprocedure, når den pri-

vate selskabsdeltager ikke er udvalgt på baggrund af konkurrence. I kapitel 5 anvender jeg den retspolitiske 

metode til at analysere, hvilke hensyn EU-domstolen bør inddrage i sin fortolkning af, hvordan fællesskabs-

retten begrænser mulighederne for at foretage ændringer i et allerede bestående kontraktforhold, når der 

er tale om et offentlig-privat selskab, som varetager en langvarig og kompleks velfærdsydelse. 

1.7 Afgrænsninger 

Juridiske afgrænsninger 

I afhandlingen berører jeg ikke den EU-retlige regulering af varekontrakter og bygge- og anlægskontrakter, 

idet afhandlingens fokus er på velfærdsydelser, som primært må anses som værende tjenesteydelser, hvil-

ket også fremgår af begrebsafklaringen i kapitel 2. Ydermere beskæftiger jeg mig ikke med tjenesteydelses-

koncessioner, idet denne type af kontrakt uafhængig af kontraktværdi er fuldstændig undtaget fra direkti-

vets anvendelsesområde. Jeg har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt at undtage tjenesteydelseskon-

cessioner fra afhandlingens analysefelt. 

Jeg inddrager ikke offentlig-private partnerskaber i analysen, idet offentlig-private partnerskaber oftest 

anvendes til bygge- og anlægskontrakter kombineret med en langvarig tjenesteydelseskontrakt, som om-

fatter serviceopgaver og vedligeholdelse af den opførte bygning. Den tjenesteydelse, som indgår i det of-

                                                           
22

 Knudsen, 1997, side 209. 
23

 Nielsen & Tvarnø, 2008, side 29. 
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fentlig-private partnerskab, omhandler således ikke en velfærdsydelse, men nærmere blot en almindelig 

tjenesteydelse. 

Jeg beskæftiger mig ikke med national ret. Den danske tilbudslov, som finder anvendelse på kontrakter 

under tærskelværdierne, inddrages derfor ikke i analyserne. Jeg berører heller ikke GPA-aftalerne, idet af-

handlingens genstandsfelt er afgrænset til udelukkende at omfatte den interne regulering i EU. 

Problematikken om, hvorvidt unionsborgerskabet giver EU's borgere rettigheder uden for traktatens umid-

delbare anvendelsesområde, er ikke medtaget i denne afhandling, idet problematikken er relativ ny og 

uafklaret.  

Jeg beskæftiger mig hverken med de kontraktretlige eller selskabsretlige problemstillinger, som dannelsen 

af et offentlig-privat selskab kan medføre, idet fokus udelukkende er omkring de udbudsretlige forhold. 

Økonomiske afgrænsninger 

Jeg beskæftiger mig ikke med de grundlæggende teorier bag konkurrenceudsættelse, og afhandlingen for-

holder sig derfor ikke til, hvilken effekt konkurrenceudsættelse har på samfundet. Ydermere analyserer jeg 

ikke, hvorvidt der er tale om velfærdsgevinster eller –tab ved at benytte hhv. markedet, offentlig-private 

selskaber eller den offentlige sektor. 

Jeg foretager ikke en analyse af, hvilke ulemper der er forbundet med offentlig-private selskaber, idet jeg 

ikke har til hensigt at bevise, hvorvidt et offentlig-privat selskab faktisk er den efficiente organisationsstruk-

tur i forbindelse med varetagelse af en velfærdsydelse. 

1.8 Præsentation og begrundelse for valg af case 

I et forsøg på at gøre afhandlingens problemstilling mere konkret og håndgribelig, har jeg valgt at inddrage 

et casestudie. Casestudiet tager udgangspunkt i Det Danske Madhus Vejle A/S, som er et offentlig-privat 

selskab indgået imellem Vejle Kommune og et privatejet selskab; Det Danske Madhus A/S. Casestudiet bli-

ver inddraget løbende igennem hele opgaven, således at både den juridiske metode, den økonomiske me-

tode og integrerede metode bliver anvendt særskilt på casen. Det skal bemærkes, at afhandlingens egentli-

ge problemstilling ikke specifikt omhandler casestudiet, og derfor er det hele tiden formålet at kunne fore-

tage en generel og overordnet konklusion. Casestudiet om Det Danske Madhus Vejle A/S inddrager jeg 

derfor udelukkende for at illustrere problemstillingerne. 

Jeg har valgt Det Danske Madhus Vejle A/S som casestudie, fordi omstændighederne i denne case netop 

afspejler de forhold, som er centrale for denne afhandling. Det Danske Madhus Vejle A/S udfører en vel-
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færdsydelse, som er meget typisk over hele landet og formodentlig også i store dele af Europa. Analyserne 

af casen afspejler således en konkret problemstilling, som er relevant for hele det europæiske marked. 

Beskrivelsen af casen om Det Danske Madhus Vejle A/S i næste afsnit bygger primært på virkelige omstæn-

digheder, som er hentet fra Vejle Kommunes udbudsmateriale24, Det Danske Madhus A/S’ hjemmeside25 og 

fritvalgsdatabasen26. Det har dog været nødvendigt at supplere udbudsmaterialet med et par fiktive anta-

gelser. Det Danske Madhus Vejle A/S vil efterfølgende i afhandlingen blive benævnt, DDMV. 

1.8.1 Casebeskrivelse: DDMV 

Vejle Kommune udbød i 2007 en offentlig tjenesteydelseskontrakt vedrørende fremstilling og levering af ét 

dagligt måltid mad til hjemmeboende borgere i Vejle Kommune samt til beboere på to af Vejle Kommunes 

plejecentre. Vejle Kommune ønskede, at opgaven skulle løses i tæt samarbejde med kommunen. Vejle 

Kommune indgik derfor et samarbejde med det erhvervsdrivende selskab; Det Danske Madhus A/S, i det 

offentlig-private selskab; DDMV, hvor Vejle Kommune ejer 40 % og Det Danske Madhus A/S ejer 60 %. Ef-

terfølgende offentliggjorde Vejle Kommune en udbudsbekendtgørelse om tjenesteydelseskontrakten ved-

rørende fremstilling og levering af mad til borgere i Vejle Kommune (fremover benævnt madservice-

kontrakten) i danske medier og på danske udbudsportaler. Det offentlig-private selskab, DDMV, bød som 

den eneste tilbudsgiver på madservice-kontrakten, og Vejle Kommune udvalgte selskabet til at varetage 

madservice-kontrakten. 

Fakta om prisen, madservice-kontrakten og relevante forhold fra udbudsmaterialet fremgår af bilag A. 

1.9 Struktur 

I indeværende kapitel er afhandlingens emne, problemstilling, synsvinkel og metode blevet gennemgået, og 

endvidere er casen om DDMV blevet præsenteret. Indeværende kapitel har således opstillet rammen for 

afhandlingen. 

I kapitel 2 definerer jeg afhandlingens to centrale begreber, hhv. velfærdsydelse og offentlig-privat selskab, 

idet disse to begreber danner kernen for afhandlingens problemstilling. 

I kapitel 3 og 4 besvarer jeg delproblemstillingen vedrørende de udbudsretlige forpligtelser, hvor både den 

juridiske og den integrerede metode anvendes. 

                                                           
24

 www.udbudsportalen.dk/Cases/OPS-projektkatalog/Produktionskokken-i-Vejle/ 
25

 www.detdanskemadhus.dk  
26

 www.fritvalgsdatabasen.dk  

http://www.udbudsportalen.dk/Cases/OPS-projektkatalog/Produktionskokken-i-Vejle/
http://www.detdanskemadhus.dk/
http://www.fritvalgsdatabasen.dk/
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I kapitel 5 besvarer jeg delproblemstillingen vedrørende de økonomiske rationaler, hvor både den økono-

miske og den integrerede metode anvendes. 

I kapitel 6 besvarer jeg afhandlingens overordnede problemstilling. Besvarelsen samler op på de analyser 

og konklusioner, som er blevet til i de ovenstående kapitler, og jeg konkluderer dermed på de problemstil-

linger, som er blevet berørt igennem hele afhandlingen. 
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2 Begrebsafklaring 

Denne afhandling centrerer sig særligt omkring to begreber, nemlig offentlig-private selskaber og velfærds-

ydelser. Idet begge begreber i daglig tale bliver brugt meget løst, er det vigtigt for afhandlingen, at der fra 

start foreligger en klar definition af begreberne. Formålet med dette kapitel er derfor at få skabt en klar 

definition og afgrænsning af begreberne. 

2.1 Velfærdsydelser 

Velfærdsydelser kan være et vidt begreb, og man kan have forskellige opfattelser af, hvad en velfærdsydel-

se omfatter. Med denne begrebsafklaring vil jeg derfor forsøge at klarlægge, hvad begrebet velfærdsydelse 

dækker over i denne afhandling. Ligeledes vil jeg kort fremhæve, hvorfor velfærdsydelser er så centrale for 

udbudsretten. 

Velfærdsydelser er i denne afhandling defineret som de tjenesteydelser, der bliver fuldt eller delvist finan-

sieret af skattesystemet, og som vi derfor alle har adgang til. De mest klassiske velfærdsydelser er sund-

hedsydelser, uddannelse, ældrepleje, børnepasning, offentlig transport og affaldshåndtering. Således er 

begrebet velfærdsydelser klart afgrænset til kun at omfatte tjenesteydelser.  

Velfærdsstater er indrettet forskelligt rundt om i verden, men de bygger altid på et samspil mellem stat, 

marked og civilsamfund. Tankegangen i nutidens velfærdsstat er, at man gennem offentlig indgriben forsø-

ger at påvirke fordelingen af byrder og goder på en sådan måde, at der sker en social og økonomisk udlig-

ning mellem borgerne. Fordelingen af byrder og goder skal give alle samfundets borgere krav på en vis so-

cial og økonomisk sikring, uanset hvilken social eller økonomisk status man måtte have.27 Velfærdssamfun-

dets formål er således at sikre en vis grad af lige vilkår for alle samfundets borgere. Dette gøres bl.a. ved en 

omfordeling via skattesystemet og via sociale ydelser, og ved at fordele serviceydelser således, at alle har 

lige adgang til dem. For at opnå kontrol med fordelingen har det offentlige påtaget sig varetagelsen af de 

forskellige velfærdsydelser, og de indgår derfor i den offentlige sektor. Der er med tiden kommet mere og 

mere fokus på udlicitering og outsourcing, og i nutidens samfund er der massivt fokus på, hvordan man kan 

løse disse velfærdsydelser mest effektivt og efficient, og det er her det offentlig-private selskab kommer ind 

i billedet. 

2.2 Offentlig-private selskaber 

Offentlig-private selskaber er egentlig ikke et begreb, som fylder så meget i den daglige tale, hvilket nok 

skyldes, at begrebet blot er én samarbejdsform ud af mange forskellige inden for offentlig-privat samarbej-

                                                           
27

 Christensen, 2003, side 16. 
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de. De forskellige former for offentlig- privat samarbejde har hver deres særlige karakteristika, og de spæn-

der lige fra de klassiske udbudsformer så som offentligt og begrænset udbud til offentlig-private partner-

skaber og offentlig-private selskaber.28 Da nogle af begreberne inden for offentlig-privat samarbejde i daglig 

tale bruges i en meget bred forstand, kan det skabe misforståelser. Det er derfor essentielt at få fastlagt 

den centrale samarbejdsform for netop denne afhandling, nemlig offentlig-private selskaber. 

Et offentlig-privat selskab kan betegnes på flere forskellige måder, eksempelvis institutionelle offentlig-

private partnerskaber, joint ventures eller halvoffentlige selskaber. EU-retten indeholder ikke en egentlig 

definition af begrebet offentlig-privat selskab, men det følger af Kommissionens fortolkningsmeddelelse, at 

det skal forstås som et samarbejde mellem offentlige og private parter, som danner en enhed med både 

offentlig og privat kapitaldeltagelse, og som gennemfører offentlige kontrakter eller udnytter koncessioner. 

Udover kapital bidrager den private part med en aktiv deltagelse i udførelsen af de opgaver, som tillægges 

det offentlig-private selskab. Kommissionen påpeger, at såfremt en privat part udelukkende indskyder kapi-

tal i en offentlig virksomhed, er der ikke tale om et offentlig-privat selskab.29 Denne forståelse af begrebet 

offentlig-privat selskab, som Kommissionen anlægger i sin fortolkningsmeddelelse vil ligeledes være gæl-

dende i denne afhandling. 

EU-domstolen har klart og tydeligt fastlagt, at enhver privat deltagelse i et offentligt ejet selskab udelukker, 

at der kan være tale om en in-house-kontrakt30, og disse selskaber kan derfor under ingen omstændigheder 

undtages fra at skulle efterleve udbudsretten.31 Denne fortolkning har EU-domstolen sidenhen bekræftet i 

flere af sine domme. På baggrund heraf kan det således konkluderes, at der aldrig vil kunne ske en direkte 

tildeling af en offentlig kontrakt til et offentlig-privat selskab, idet der altid vil indgå privat deltagelse heri. 

På baggrund heraf er det således yderst relevant at undersøge, hvilke udbudsretlige forpligtelser dannelsen 

af et offentlig-privat selskab med henblik på varetagelse af en offentlig kontrakt er underlagt. 

  

                                                           
28

http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/offentlig-privat-samarbejde-ops/typer-af-offentlig-privat-
samarbejde/    
29

 C(2007)6661, Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelse af fællesskabslovgivningen om offentlige kon-
trakter og koncessioner på institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP’er), afsnit 1. 
30

 In-house er en populærbetegnelse for opgaver, der varetages inden for ordregiverens eget regi. 
31

 Sag C-26/03, Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH mod Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und 
Energieverwertungsanlage TREA Leuna. (Stadt Halle-sagen), præmis 49. 

http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/offentlig-privat-samarbejde-ops/typer-af-offentlig-privat-samarbejde/
http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/offentlig-privat-samarbejde-ops/typer-af-offentlig-privat-samarbejde/
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3 Udbudsretlige forpligtelser - offentliggørelse 

Det fremgår af det indledende kapitel, at kapitel 3 og 4 samlet set indeholder en analyse af de forpligtelser, 

som den EU-retlige regulering pålægger de ordregivende myndigheder at overholde, når de har til hensigt 

at en given velfærdsydelse skal varetages af et offentlig-privat selskab. I dette kapitel har jeg til hensigt 

udelukkende at beskæftige mig med de forpligtelser, som de ordregivende myndigheder skal overholde i 

forbindelse med offentliggørelsen af udbuddet, hvilket primært vedrører gennemsigtigheds- og ligebehand-

lingsprincippet. Fokus i denne analyse er særligt på den retstilstand, som er gældende uden for udbudsdi-

rektivets anvendelsesområde, idet denne synes at være underlagt en del usikkerhed. For at gøre denne 

analyse mere konkret og håndgribelig anvendes analysens resultater på casestudiet om DDMV, hvor det er 

formålet at fastlægge, hvorvidt Vejle Kommune har overholdt de EU-retlige forpligtelser i forbindelse med 

offentliggørelsen af udbuddet af madservice-kontrakten. 

Kapitlet har endvidere til hensigt at undersøge, hvorvidt den EU-retlige regulering kan optimeres for at for-

bedre retstilstanden for de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører. Derfor betragtes resulta-

terne fra den juridiske analyse i et økonomisk perspektiv, og på baggrund heraf har jeg til hensigt at frem-

lægge et forslag til, hvordan lovgiver ved hjælp af en ændring i udbudsdirektivet kan sikre en optimering af 

retstilstanden. 

3.1 Fællesskabsretten 

Når en ordregivende myndighed overdrager en offentlig velfærdsydelseskontrakt til et offentlig-privat sel-

skab, skal den ordregivende myndighed efterleve visse EU-retlige forpligtelser, herunder særligt sørge for at 

proceduren er underlagt en vis gennemsigtighed og ligebehandling. Det skyldes, at man i EU ønsker at ska-

be et åbent indre marked med ufordrejet konkurrence. 

Det følger af begrebsafklaringen i kapitel 2, at velfærdsydelser i denne afhandling udelukkende betragtes 

som værende tjenesteydelser, og derfor beskæftiger denne analyse sig alene med reguleringen af denne 

type af offentlige kontrakter. For at kunne fastlægge retstilstanden for en given tjenesteydelseskontrakt er 

det nødvendigt at vurdere, hvilken type af tjenesteydelser der er tale om. Tjenesteydelserne er nemlig i 

udbudsdirektivets bilag II opdelt i to grupper, A og B. A-ydelserne er de såkaldte prioriterede ydelser, som 

er fuldt underlagt udbudsdirektivet, og B-ydelserne er de såkaldte ikke-prioriterede ydelser, som kun er 

underlagt enkelte bestemmelser i udbudsdirektivet, og i stedet reguleret af traktaten. Kategoriseringen af A 

og B ydelser er dog ikke det eneste forhold, som er relevant for, hvordan retstilstanden er for en given tje-

nesteydelse. Denne afhænger ligeledes af kontraktens værdi, idet udbudsdirektivet kun finder anvendelse 
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på kontrakter over en vis værdi, jf. art. 7. Tærskelværdien er således bestemmende for, om kontrakten 

ligger inden for eller uden for udbudsdirektivets anvendelsesområde. 

Retstilstanden for en given tjenesteydelseskontrakt afhænger af flere forskellige faktorer, og dette kan 

skabe en smule forvirring. Jeg har derfor ved hjælp af figuren nedenfor forsøgt at illustrere, hvilke regelsæt, 

der finder anvendelse på de forskellige kontrakter. Figuren er et resultat af den analyse, som foretages i de 

efterfølgende afsnit. 

Figur 1. Oversigt over udbudsdirektivets og traktatens anvendelsesområde i forhold til tjenesteydelser.32 

 

3.1.1 Udbudsdirektivet 

For at være omfattet af udbudsdirektivets anvendelsesområde skal kontraktens værdi overstige en vis 

grænse, jf. art. 7. Dette skyldes, at der er en del omkostninger forbundet med at skulle følge udbudsdirekti-

vets procedureforskrifter, og det er derfor nødvendigt, at kontraktens værdi opvejer disse omkostninger.33 

Derudover skal tjenesteydelsen være omfattet af udbudsdirektivets bilag II A. 

 

                                                           
32

 B-ydelser over tærskelværdien er i figur 1 placeret under traktaten, selvom de egentlig er omfattet af udbudsdirek-
tivet. Men fordi reguleringen primært skal udledes af traktaten, har jeg fundet det mest hensigtsmæssigt at placere B-
ydelserne under traktaten. 
33

 Arrowsmith, 2005, side 362-363. 

National ret - kontrakter uden grænseoverskridende interesse

Traktaten - kontrakter med grænseoverskridende interesse

B-ydelser over tærskelværdi (incl. 
art. 23 og 35 stk. 4)

A-ydelser under tærskelværdi

B-ydelser under tærskelværdi

Udbudsdirektivet

A-ydelser over tærskelværdi
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Tjenesteydelser i bilag II A over tærskelværdien 

Tjenesteydelserne i bilag II A er som nævnt de såkaldte prioriterede tjenesteydelser, og offentlige indkøb af 

denne type tjenesteydelser skal ifølge art. 20 i udbudsdirektivet overholde alle direktivets procedurefor-

skrifter. Dette skyldes, at man har vurderet, at A-ydelserne har grænseoverskridende interesse, og det der-

for er afgørende for det indre marked, at alle aktører uanset nationalitet har lige adgang til denne type 

kontrakter. Bilag II A indeholder en udtømmende liste af tjenesteydelser, hvoraf nogle af disse ydelser kan 

betegnes som værende velfærdsydelser. Eksempelvis landtransport, kloakering og affaldsbortskaffelse. 

Udover at disse tjenesteydelseskontrakter er underlagt udbudsdirektivets anvendelsesområde, er de ligele-

des underlagt de almindelige principper i traktaten, jf. betragtning nr. 2 i udbudsdirektivets præambel. Idet 

udbudsdirektivets bestemmelser er forholdsvis deltaljeret og afspejler disse principper i væsentlig grad, har 

reglerne ikke overordnet set givet anledning til væsentlig usikkerhed omkring retstilstanden.34 Udbudsdi-

rektivets procedureforskrifter indeholder et klart krav om, at de ordregivende myndigheder skal offentlig-

gøre en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, når de ønsker at udbyde en offentlig kontrakt på markedet. 

3.1.2 Traktaten – kontrakter med grænseoverskridende interesse 

Uden for udbudsdirektivets anvendelsesområde finder traktatens bestemmelser og almindelige principper 

anvendelse på de tjenesteydelseskontrakter, som kan formodes at have grænseoverskridende interesse. 

Idet retstilstanden for disse tjenesteydelseskontrakter skal udledes på baggrund af traktaten, som ikke eks-

plicit indeholder regler om udbud, har de ordregivende myndigheder under traktaten væsentlig friere tøjler 

i forbindelse med deres indkøbsprocedurer end de har under udbudsdirektivet. De manglende eksplicitte 

regler kan dog i visse situationer skabe en vis uklarhed og usikkerhed i forbindelse med offentlige kontrak-

ter, herunder særligt i forhold til hvilke krav til offentliggørelse der kan udledes af gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet. EU-domstolens retspraksis har vist, at princippernes rækkevidde afhænger af, 

hvorvidt en tjenesteydelseskontrakt har grænseoverskridende interesse. Derfor indeholder dette afsnit en 

analyse af begrebet »grænseoverskridende interesse«, herunder hvilke faktorer der har indflydelse på den 

grænseoverskridende interesse. I lyset af denne analyse fastlægges det afslutningsvis, hvilke konkrete krav 

til offentliggørelse gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet må formodes at medføre. Det er dog 

først nødvendigt at gennemgå den type af tjenesteydelseskontrakter, som er omfattet af traktatens anven-

delsesområde.  

 

                                                           
34

 EU-domstolen har flere gange fortolket udbudsdirektivets bestemmelser, og der er da også på nuværende tidspunkt 
usikkerhed omkring fortolkningen af enkelte bestemmelser, eksempelvis i kølevandet på Lianakis-sagen (C-532/06). 
Dette har dog ikke en umiddelbar og direkte relevans for genstandsfeltet i denne analyse. 
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Tjenesteydelser i bilag II B over tærskelværdien 

Tjenesteydelser i bilag II B er som nævnt de såkaldte ikke-prioriterede ydelser. Udbud af denne type tjene-

steydelse er derfor i følge art. 21 i udbudsdirektivet kun underlagt udbudsdirektivets regler om tekniske 

specifikationer i art. 23 og reglerne om indberetning af den endelige kontrakt til EF-Publikationskontor. 

Dette skyldes, at man har vurderet, at det ikke umiddelbart er nødvendigt, at B-ydelser opfylder lige så 

strenge krav som A-ydelser, idet kontrakten ikke umiddelbart har interesse i andre medlemslande.35 Der er 

i bilag II B anført konkrete tjenesteydelser såsom støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser, undervisning 

og erhvervsuddannelse og sundheds- og socialvæsen, men bilaget indeholder også en opsamlingskategori, 

»andre tjenesteydelser«. Det er særligt på baggrund af denne opsamlingskategori, at det er muligt at fast-

slå, at bilag II A er udtømmende. 

Tjenesteydelser i bilag II A og bilag II B under tærskelværdi 

Kontrakter, som har en værdi under tærskelværdierne, er ikke omfattet af udbudsdirektivet, jf. art. 7. Dette 

skyldes bl.a., at man har vurderet, at kontrakter, som ligger under tærskelværdien, ikke umiddelbart har 

grænseoverskridende interesse.36 Der skelnes umiddelbart stadig imellem A og B ydelser selvom vi befinder 

os uden for udbudsdirektivets anvendelsesområde, men kategoriseringen har dog ikke den store betydning 

for retstilstanden. Dette skyldes, at det må formodes, at A-ydelserne mister sin ”automatiske” grænseover-

skridende interesse, når kontrakterne ligger under tærskelværdien. Såfremt dette ikke var tilfældet, ville 

det ikke give mening, at man i udbudsdirektivet har undtaget A-tjenesteydelseskontrakter under tærskel-

værdierne fra anvendelsesområdet. På baggrund af dette ræsonnement antages det, at retstilstanden for 

både A og B ydelser med en kontraktværdi under tærskelværdien skal vurderes på det samme grundlag. Jeg 

har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt at samle de to kontrakttyper under én, hvilket også er illustre-

ret i figur 1. 

3.1.2.1 Grænseoverskridende interesse 

Det følger af ovenstående, at både B-ydelseskontrakter over tærskelværdien og kontrakter under tærskel-

værdien er undtaget fra udbudsdirektivet på baggrund af den manglende grænseoverskridende interesse. 

Således skulle man umiddelbart tro, at kontrakterne derfor ikke var underlagt nogen EU-retlig regulering. 

EU-domstolen har dog flere gange slået fast, at traktatens almindelige principper gælder for tjenesteydel-

seskontrakter uden for udbudsdirektivets anvendelsesområde, såfremt kontrakterne har grænseoverskri-
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 Arrowsmith, 2005, side 314. 
36

 Arrowsmith, 2005, side 362-363. 



21 
 

dende interesse.37 Dette skyldes, at hvis en tjenesteydelseskontrakt kan formodes at have en interesse hos 

aktører i andre medlemslande, vil kontrakten have en indvirkning på det indre marked. Denne omstændig-

hed synes der således ikke at være tvivl om. Tvivlen opstår nærmere ved spørgsmålet omkring traktatens 

rækkevidde, herunder særligt omkring hvilke krav der kan udledes af ligebehandlings- og gennemsigtig-

hedsprincippet. EU-domstolen har i sine afgørelser været meget tilbageholdende med at udtale sig specifikt 

om rækkevidden af traktatens principper, og der er derfor stor usikkerhed herom.38 Kommissionen har i sin 

fortolkningsmeddelelse forsøgt at klarlægge, hvordan den fortolker rækkevidden af traktatens principper. 

Analysen af hhv. gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet i nedenstående afsnit vil inddrage Kom-

missionens fortolkningsmeddelelse som fortolkningsbidrag, idet EU-domstolen ligeledes synes at anvende 

fortolkningsmeddelelsen i sin fortolkning. 

Rækkevidden af traktatens principper afhænger af, hvilken grad af grænseoverskridende interesse en kon-

trakt må formodes at have. Graden af den grænseoverskridende interesse vurderes på baggrund af tjene-

steydelseskontraktens konkrete genstand og værdi. Jeg vil derfor forsøge at fastlægge, hvilken betydning 

hhv. kontraktens værdi og kontraktens genstand har i forhold til den grænseoverskridende interesse. 

Kontraktens værdi 

Det følger af både EU-domstolens fortolkning og Kommissionens fortolkningsmeddelelse, at en meget be-

grænset økonomisk betydning kan retfærdiggøre, at en kontrakt ikke har grænseoverskridende interesse.39 

Ydermere følger det af Kommissionens fortolkningsmeddelelse, at en B-ydelseskontrakt over tærskelværdi-

en typisk vil være underlagt vidtgående krav til offentliggørelsen, hvilket må betyde, at kontrakten har 

grænseoverskridende interesse.40 På baggrund heraf må det antages, at det er yderst vanskeligt at retfær-

diggøre, at eksempelvis en B-ydelseskontrakt eller en tjenesteydelseskoncessionskontrakt over tærskel-

værdien ikke har grænseoverskridende interesse. Spørgsmålet er så, om den omvendte antagelse ligeledes 

kan finde anvendelse på tjenesteydelseskontrakter under tærskelværdien. Umiddelbart må det formodes, 

at tjenesteydelseskontrakter under tærskelværdien sandsynligvis ikke har grænseoverskridende interesse.41 

Det er dog ikke muligt at udelukke den grænseoverskridende interesse alene med begrundelse i den lave 

værdi. Dette ses bl.a. i EU-domstolens afgørelse i SECAP-sagen42, hvor EU-domstolen fastslår, at det fortsat 

                                                           
37

 C-324/98, Telaustria Verlags GmbH og Telefonadress GmbH mod Telekom Austria AG (Teleaustria-sagen), C-59/00, 
Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab. (Bent Mousten Vestergaard-sagen), C-507/03, Kommissionen 
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er nødvendigt at vurdere kontraktens grænseoverskridende interesse, selvom kontraktværdien ligger under 

tærskelværdien.43 

Om en velfærdsydelseskontrakt har en værdi over eller under tærskelværdierne kan ikke umiddelbart fast-

lægges uden en konkret kontrakt. Men der må dog være en formodning om, at såfremt en ordregivende 

myndighed ønsker, at et offentlig-privat selskab skal varetage en velfærdsydelse, må kontrakts værdi være 

af en vis størrelse. Af økonomiske hensyn synes det ikke at være hensigtsmæssigt at stifte et selskab for at 

varetage en kontrakt, som kun har en begrænset værdi. På nuværende tidspunkt ligger tærskelværdien for 

B-ydelser på 1.438.448 kr.44, og det må på baggrund af ovenstående ræsonnement kunne antages, at vel-

færdsydelseskontrakter, som ønskes varetaget af et offentlig-privat selskab, har en kontraktværdi over 

tærskelværdien. 

Kontraktens genstand 

Kommissionen har i sin fortolkningsmeddelelse påpeget, at den geografiske placering af, hvor kontrakten 

skal udføres, også kan have indflydelse på den grænseoverskridende interesse45, og denne fortolkning har 

EU-domstolen stadfæstet.46 Det er derfor relevant, at den ordregivende myndighed vurderer, om den geo-

grafiske placering kan medføre en øget interesse for aktører i andre medlemslande. 

Endvidere synes det at være relevant at inddrage den omstændighed, at velfærdsydelseskontrakterne skal 

varetages af et offentlig-privat selskab. Denne omstændighed må formodes at øge den grænseoverskriden-

de interesse, idet det for de økonomiske aktører alt andet lige må være mere sikkert at indgå i et selskab 

end blot at være reguleret af et aftaleforhold. Det skal dog bemærkes, at den grænseoverskridende inte-

resse udelukkende vil blive påvirket, hvis det offentlig-private selskab er inkluderet som et krav i kontrak-

ten. Der synes dog at være en del usikkerhed om, hvorvidt det offentlig-private selskab overhovedet må 

være udeladt af kontrakten. Denne problemstilling analyseres i kapitel 4. 

3.1.2.2 Gennemsigtighedsprincippet 

I forhold til rækkevidden af gennemsigtighedsprincippet opstår tvivlen særligt omkring hvilke krav, der stil-

les til offentliggørelsen af udbuddet. Graden af offentliggørelse har været omdrejningspunkt i flere af EU-

domstolens afgørelser og er nok også det princip, som på dette område har været mest omdiskuteret i 

litteraturen. I Teleaustria-sagen udtalte EU-domstolen, at gennemsigtighedsforpligtigelsen består i at sikre 
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en passende grad af offentlighed til fordel for enhver potentiel tilbudsgiver.47 Denne formulering har EU-

domstolen sidenhen benyttet i lignende sager. Formuleringen er dog en smule uklar, og rækkevidden af 

kravet er svær at fastlægge. På baggrund af ordlyden af den danske og den engelske version af dommen, 

som begge indeholder ordet ’enhver’, er der umiddelbart tale om et meget vidtgående krav om annonce-

ring. Derimod følger det af den tyske udgave, som er den originale version af dommen, at det blot skal være 

til fordel for potentielle tilbudsgivere. Den tyske udgave støttes af generaladvokat Fennellys udtalelse i for-

bindelse med Teleaustria-sagen, idet han mener, at det må være tilstrækkeligt, at den ordregivende myn-

dighed henvender sig til en række forskellige potentielle tilbudsgivere. Dog med forbehold for, at den or-

dregivende myndighed ikke kun henvender sig til potentielle tilbudsgivere i egen medlemsstat.48 Fennellys 

udtalelse blev dog overflødiggjort i den endelige dom, idet EU-domstolen valgte betegnelsen »en passende 

grad af offentlighed«, og det må derfor formodes, at EU-domstolen ikke finder Fennellys fortolkning til-

strækkelig.49 Yderligere følger det af Kommissionens fortolkningsmeddelelse, at den form for offentliggørel-

se, som Fennelly fremfører, ikke anses for værende tilstrækkelig, idet en sådan selektiv tilgang ikke kan 

udelukke en forskelsbehandling af potentielle tilbudsgivere. Det er således Kommissionens holdning, at det 

er nødvendigt at offentliggøre en tilstrækkelig tilgængelig bekendtgørelse forud for tildelingen af kontrak-

ten, for at kunne opfylde EU-domstolens krav om en passende grad af offentlighed.50 

I en lignende sag, Coname-sagen, hvor en koncessionskontrakt blev tildelt et selskab uden annoncering 

eller offentliggørelse, udtalte EU-domstolen, at der skal være en sådan form for gennemsigtighed, at en 

erhvervsdrivende i en anden medlemsstat har mulighed for at tilkendegive sin interesse i at opnå tildeling 

af koncessionskontrakten. Dette kræver dog ikke nødvendigvis, at der afholdes et udbud.51 Således slog EU-

domstolen fast, at der ikke gælder en egentlig udbudspligt, men at traktatens almindelige principper blot 

skal overholdes. 

I An Post-sagen, som omhandlede en direkte tildeling af en kontrakt vedrørende en tjenesteydelse omfattet 

af bilag II B, har EU-domstolen igen lagt særlig vægt på den grænseoverskridende interesse. EU-domstolen 

udtaler i dommen, at såfremt en kontrakt, der vedrører en tjenesteydelse omfattet af bilag II B, har græn-

seoverskridende interesse, vil der være tale om forskelsbehandling i de tilfælde, hvor der ikke er gennem-

sigtighed, og kontrakten dermed direkte tildeles en erhvervsdrivende i ordregiverens egen medlemsstat.52 
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På baggrund af ovenstående analyse af EU-domstolens retspraksis må det klart kunne konkluderes, at for-

holdet omkring den grænseoverskridende interesse har en væsentlig og helt afgørende betydning for ræk-

kevidden af gennemsigtighedsprincippet. Til støtte herfor kan nævnes, at Kommissionen i sin fortolknings-

meddelelse ligeledes fremhæver, at kontrakten i tilstrækkelig grad skal have indvirkning på det indre mar-

ked for at være omfattet af de almindelige principper.53 Ydermere følger det af Kommissionens fortolk-

ningsmeddelelse, at jo større interesse kontrakten har for potentielle tilbudsgivere på det indre marked, jo 

større og mere dækkende skal offentliggørelsen være.54 

3.1.2.3 Ligebehandlingsprincippet 

Det er tidligere blevet nævnt, at ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet er meget tæt forbundet. 

Ovenstående retspraksis, som umiddelbart omhandler gennemsigtighedsprincippet, vedrører dog ligeledes 

ligebehandlingsprincippet, idet kravet til offentliggørelse netop er en foranstaltning, som skal sikre, at lige-

behandlingsprincippet overholdes. I dette afsnit vil jeg dog inddrage retspraksis, som ikke vedrører offent-

liggørelse, men som vedrører ligebehandlingsprincippets rækkevidde. 

I SECAP-sagen berører EU-domstolen rækkevidden af ligebehandlingsprincippet. Sagen omhandler en itali-

ensk foranstaltning, som automatisk udelukker unormalt lave tilbud på baggrund af en matematisk bereg-

ning af omkostningsstrukturen. Kontrakten ligger dog under tærskelværdien, og EU-domstolen fastslår, at 

det er nødvendigt at vurdere kontraktens grænseoverskridende interesse for at kunne afgøre om foran-

staltningen strider imod ligebehandlingsprincippet.55 EU-domstolen opstiller i SECAP-sagen flere forhold, 

som kan inddrages i vurderingen af, hvorvidt en kontrakt har grænseoverskridende interesse. EU-

domstolen henviser til, at det er relevant at se på kontraktens værdi sammenholdt med stedet, hvor kon-

trakten skal opfyldes. Hertil tilføjer EU-domstolen, at beliggenheden af de enkelte medlemslandes grænser 

kan have indflydelse på interessen for kontrakten.56 EU-domstolen konkluderer i sagen, at såfremt kontrak-

ten har grænseoverskridende interesse, hvilket er op til den nationale domstol at vurdere, kan den italien-

ske foranstaltning umiddelbart have en diskriminerende effekt for udenlandske aktører, idet den matema-

tiske beregning bygger på nationale forhold og standarder.57 Hertil tilføjer EU-domstolen dog, at en auto-

matisk udelukkelse af unormalt lave tilbud vil kunne accepteres i de situationer, hvor den er begrundet i et 

usædvanligt højt antal tilbud, som vil medføre uforholdsmæssige byrder.58 Med denne bemærkning henvi-

ser EU-domstolen indirekte til proportionalitetsprincipper, idet den tager hensyn til om byrden kan retfær-

                                                           
53

 2006/C 179/02, afsnit 1.3. 
54

 2006/C 179/02, afsnit 2.1.2. 
55

 SECAP-sagen, præmis 21. 
56

 SECAP-sagen, præmis 24 og 31. 
57

 SECAP-sagen, præmis 26. 
58

 SECAP-sagen, præmis 32 og 33. 



25 
 

diggøres af omstændighederne. Således åbner EU-domstolen op for at anlægge en umiddelbart mere nu-

anceret og lempelig fortolkning af ligebehandlingsprincipper, hvis det proportionelt kan findes rimeligt.59 

I Bent Mousten Vestergaard-sagen fortolker EU-domstolen ligeledes på rækkevidden af ligebehandlings-

princippet. Sagen omhandler en kontrakt under tærskelværdien, hvor ordregiveren i sit udbudsmateriale 

har krævet et specifikt dansk varemærke. Hertil bemærker EU-domstolen, at et sådan krav udelukker leve-

randører, som ikke benytter det danske varemærke, fra at deltage i udbuddet. Det er således et krav, at 

såfremt man benytter et specifikt varemærke i sit udbudsmateriale skal dette være efterfulgt af »eller til-

svarende«.60 Af Kommissionens fortolkningsmeddelelse fremgår det endvidere, at der skal være lige adgang 

for økonomiske aktører fra alle medlemsstater, der skal være gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, 

certifikater og anden dokumentation af kvalifikationer, og der skal være en gennemsigtig og objektiv tilgang 

til kontrakten, således at alle interesserede økonomiske aktører på forhånd kender reglerne for udvælgel-

se.61 

På baggrund af særligt SECAP-sagen kan det lægges fast, at kontraktens grænseoverskridende interesse 

også har betydning for, om ligebehandlingsprincippet finder anvendelse eller ej. Der synes dog tværtimod 

ikke at være en differentiering af ligebehandlingsprincippet afhængig af graden af den grænseoverskriden-

de interesse. Det kan dog også diskuteres, hvorvidt det overhovedet er muligt at anlægge en differentieret 

fortolkning af ligebehandlingsprincippet, og på den måde foretage en gradbøjning heraf. Ligebehandlings-

princippet udspringer som nævnt af traktatens forbud imod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet, 

og det er ud fra min optik ikke muligt at forskelsbehandle mere eller mindre i en given situation. Til støtte 

for denne vurdering kan der eksempelvis henvises til Bent Mousten Vestergaard-sagen, hvor EU-domstolen 

anvender samme ligebehandlingskrav, som udbudsdirektivet gør. Det er efter min vurdering ikke muligt at 

opstille et lempeligere ligebehandlingskrav end det, som fremgår af udbudsdirektivet. Derfor finder jeg, at 

det er en klar følge af dette ræsonnement, at EU-domstolen anlægger denne skrappe fortolkning. Det er 

således min vurdering, at ligebehandlingsprincippet ikke umiddelbart medfører strengere krav i takt med, 

at den grænseoverskridende interesse stiger. Hertil skal det dog bemærkes, at det ligesom i SECAP-sagen er 

muligt at retfærdiggøre en foranstaltning, som strider imod ligebehandlingsprincippet, ud fra proportionali-

tetsprincippet. 
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3.1.3 National ret – kontrakter uden grænseoverskridende interesse 

Ved tjenesteydelseskontrakter, som ikke har grænseoverskridende interesse, er der tale om rene nationale 

anliggender. Kontrakterne har ikke indvirkning på det indre marked, og traktaten finder derfor ikke umid-

delbart anvendelse. Det følger særligt af Coname-sagen, An Post-sagen, og Kommissionens fortolknings-

meddelelse, at der ikke kan udledes nogen egentlige forpligtelser for den ordregivende myndighed, når 

kontrakten ikke har grænseoverskridende interesse. De tjenesteydelser, som ligger uden for EU-rettens 

rækkevidde, ligger derfor uden for denne afhandlings genstandsfelt, jf. afgrænsningerne i kapitel 1. 

3.2 Casestudie: Offentliggørelse af madservice-kontrakten 

I dette afsnit anvendes resultaterne fra ovenstående analyse på casen om DDMV, idet hensigten er at an-

skueliggøre retstilstanden på en mere håndgribelig og konkret måde. Det er formålet med denne analyse at 

fastlægge, hvorvidt Vejle Kommune har overholdt de EU-retlige forpligtigelser i forbindelse med offentlig-

gørelsen af udbuddet af madservice-kontrakten, som gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet med-

fører. 

Kontrakten, som Vejle Kommune udbyder, består både af produktion og udbringning af mad. Idet produk-

tion af mad falder ind under kategori 17 i bilag II B (Hotel- og restaurationsvirksomhed) og udbringning af 

mad falder ind under kategori 2 i bilag II A (Landtransport, herunder kurertransport), er der tale om en 

blandet tjenesteydelseskontrakt. For at kunne fastslå hvilket regelsæt, der finder anvendelse på kontrakten, 

er det nødvendigt at fastslå hvilken ydelse, der er den primære ydelse. Den primære ydelse er den ydelse, 

som har størst værdi.62 Det fremgår ikke af oplysningerne i bilag A, hvordan fordelingen imellem produktion 

og levering er opgjort, idet DDMV blot har angivet en samlet pris pr. portion. Det må dog umiddelbart for-

modes, at selve produktionen af mad har størst værdi, og det antages derfor, at produktionen af mad er 

den primære ydelse, og at der derfor er tale om en tjenesteydelseskontrakt omfattet af bilag II B. Det følger 

af bilag A, at madservice-kontrakten har en anslået værdi på 86.892.480 kr. Madservice-kontrakten ligger 

derfor langt over udbudsdirektivets tærskelværdi, som i 2011 er fastsat til 1.438.448 kr.63 Idet madservice-

kontrakten er omfattet af bilag II B, og kontrakten ligger over tærskelværdien, er Vejle Kommune i sit ud-

bud forpligtet til at overholde udbudsdirektivets art. 23 om tekniske specifikationer og 35, stk. 4 om indbe-

retning af kontrakten til EF-Publikationskontor, jf. art. 21. Derudover er Vejle Kommune også forpligtet til at 

overholde traktatens principper. Hvilke krav disse principper reelt medfører, afhænger af kontraktens 

grænseoverskridende interesse. 
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Det følger af analysen i afsnit 3.1.2.1., at kontraktens værdi har en væsentlig betydning for kontraktens 

grænseoverskridende interesse, og at der er en formodning om, at B-ydelseskontrakter over tærskelværdi-

en har grænseoverskridende interesse. I dette tilfælde, hvor kontraktværdien ligger væsentlig højere end 

udbudsdirektivets tærskelværdi, synes der derfor ikke at være nogen tvivl om, at madservice-kontrakten 

har grænseoverskridende interesse. Ydermere synes den meget høje kontraktværdi at antyde, at graden af 

den grænseoverskridende interesse er relativt høj, og at traktatens principper derfor må være ganske vidt-

rækkende. Udover kontraktværdien kan det ifølge analysen i afsnit 3.1.2.1. ligeledes være væsentligt at se 

på kontraktens genstand. Det må formodes, at madservice er en type velfærdsydelse, som er udbredt i det 

meste af Europa, og der må således være erhvervsdrivende i de andre medlemslande, som har specialiseret 

sig inden for denne service. Denne specialisering kan med fordel udnyttes til at drive virksomhed i andre 

medlemslande med lignende behov. Ligeledes kan de geografiske omstændigheder tale for, at der kan væ-

re grænseoverskridende interesse, idet Vejle Kommune er placeret forholdsvis centralt i forhold til Dan-

marks grænser. 

Et forhold som yderligere kan være relevant at inddrage i vurderingen af den grænseoverskridende interes-

se, er det faktum, at Vejle Kommune ønskede at indgå et offentlig-privat selskab med leverandøren af mad-

servicen. Det må umiddelbart antages, at muligheden for at indgå et offentlig-privat selskab med henblik på 

at udføre en tjenesteydelse, vil få interessen hos aktører i andre medlemslande til at stige, idet et samar-

bejde baseret på et selskab må anses for at være mere sikkert end et samarbejde, som udelukkende er 

baseret på en kontrakt. I tilfældet med Vejle Kommune var det offentlig-private selskab dog ikke en del af 

madservice-kontrakten, idet selskabet var dannet på forhånd, og den grænseoverskridende interesse kan i 

dette tilfælde derfor ikke være påvirket. Det følger dog af den senere analyse i afsnit 4.2., at der er tvivl om, 

hvorvidt det overhovedet er foreneligt med fællesskabsretten, at Vejle Kommune har stiftet DDMV uden 

konkurrence. 

På baggrund af ovenstående diskussion om madservice-kontraktens værdi og genstand må det klart kunne 

konkluderes, at madservice-kontrakten har grænseoverskridende interesse. Ydermere må det klart kunne 

konkluderes, at graden af grænseoverskridende interesse må formodes at være meget høj. Traktatens prin-

cipper medfører derfor meget vidtrækkende krav i forbindelse med offentliggørelsen. Hvorvidt stiftelsen af 

det offentlig-private selskab skal medtages i vurderingen af den grænseoverskridende interesse eller ej, 

synes ikke at have betydning i denne situation, idet den grænseoverskridende interesse er uanfægtelig 

alene pga. kontraktens værdi. Der er dog ingen tvivl om, at det i andre situationer kunne have en væsentlig 

betydning for den grænseoverskridende interesse. 
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Som det blev fremhævet i afsnit 3.1.2.1. følger det af Kommissionens fortolkningsmeddelelse, at jo højere 

kontraktværdien er, jo større vil interessen i andre medlemslande være, og jo større interessen i andre 

medlemslande er, jo mere dækkende og vidtgående skal offentliggørelsen være.64 Selvom Kommissionens 

fortolkningsmeddelelse ikke er bindende regulering, må der alligevel kunne udledes et krav om, at Vejle 

Kommune skal sikre, at aktører i andre medlemsstater end Danmark har adgang til informationen på lige 

fod med danske aktører. Det er således ikke tilstrækkeligt at offentliggøre udbuddet i den nationale pres-

se.65 Idet det fremgår af casebeskrivelsen, at Vejle Kommune udelukkende har anvendt danske medier og 

danske udbudsportaler i forbindelse med offentliggørelsen af madservice-kontrakten, kan det konkluderes, 

at Vejle Kommune ikke har overholdt gennemsigtighedsprincippet og derfor har handlet i strid med fælles-

skabsretten. 

Ydermere skal det bemærkes, at Vejle Kommune pga. den grænseoverskridende interesse er forpligtet til at 

overholde ligebehandlingsprincippet. Som det fremgår af afsnit 3.1.2.3. synes det ikke umiddelbart muligt 

at gradbøje ligebehandlingsprincippet, og derfor har den høje grad af den grænseoverskridende interesse 

ikke nogen umiddelbar betydning for retstilstanden. Idet gennemsigtighedsprincippet primært har til hen-

sigt at sikre, at det er muligt at kontrollere om ligebehandlingsprincippet overholdes, er det svært at adskil-

le de to principper. Derfor er det da også en naturlig følge, at Vejle Kommune ligeledes må anses for at 

have tilsidesat ligebehandlingsprincippet pga. den manglende offentliggørelse. Den manglende offentliggø-

relse har medført, at potentielle tilbudsgivere ikke har haft den samme adgang til udbuddet. 

3.3 Retspolitisk analyse – A og B ydelser 

Den juridiske analyse viste, at der er en væsentlig forskel på, hvordan tjenesteydelseskontrakter er regule-

ret selvom de ikke synes at være væsentlig forskellige. Bl.a. var madservice-kontrakten underlagt lempeli-

gere krav til offentliggørelsen, end hvis den havde været omfattet af udbudsdirektivets regler, og det var 

selvom, at madservice-kontrakten klart kunne anses for at have grænseoverskridende interesse og kon-

traktværdien lå langt over tærskelværdien. Endvidere viste den juridiske analyse, at der er en klar usikker-

hed omkring de krav, som traktatens principper pålægger de ordregivende myndigheder. Dette kom særligt 

til udtryk i casestudiet, hvor det ifølge min vurdering blev konkluderet, at Vejle Kommune ikke havde over-

holdt sine forpligtelser. Således må det formodes, at Vejle Kommune har foretaget en noget anden fortolk-

ning af reglerne end jeg har. Den omstændighed, at der er risiko for så store forskelle i fortolkningen, vil alt 

andet lige medføre mange fejlbehæftede udbudsprocedurer og mange klagesager. Set fra et økonomisk 

perspektiv er dette en meget uhensigtsmæssig omstændighed. For det første bliver det indre marked ikke 
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udnyttet optimalt, når en kontrakt kun offentliggøres på det danske marked, og for det andet medfører 

fejlbehæftede udbudsprocedurer store tab af ressourcer pga. klagesager, annulleringer af kontrakter og 

erstatninger. Det er min vurdering, at disse uhensigtsmæssige forhold kan undgås, såfremt reguleringen 

indeholder mere konkrete og specifikke krav, således at det er sværere hvis ikke umuligt at foretage så 

forskellige fortolkninger af samme situation. 

Eksemplet med DDMV er ikke et enestående tilfælde. Den EU-retlige regulering af offentlige indkøb, som 

falder uden for udbudsdirektivet, er flere gange blevet kritiseret for at være for uigennemskuelig, hvilket 

skaber usikkerhed hos de involverede parter. Usikkerheden er med til at hæmme brugen af konkurrence-

udsættelse i den offentlige sektor, idet der både for de ordregivende myndigheder og tilbudsgiverne er 

forbundet store omkostninger med at gennemføre og deltage i en udbudsprocedure. Det er derfor yderst 

relevant at undersøge, hvorvidt det er muligt at opstille et regelsæt, som vil medføre en mere gennemskue-

lig retstilstand og dermed sikre en bedre retssikkerhed for de involverede parter. I nedenstående afsnit har 

jeg derfor fremlagt et forslag til, hvordan lovgiver bør overveje at ændre udbudsdirektivet, idet det efter 

min vurdering vil sikre en mere gennemskuelig og kontinuerlig retstilstand. 

3.3.1 Ændring af udbudsdirektivet 

Som det følger af ovenstående er det særligt som følge af, at reguleringen skal udledes på baggrund af trak-

tatens principper, at der opstår usikkerhed. Således kan usikkerheden ledes tilbage til den omstændighed, 

at B-ydelseskontrakterne er undtaget fra udbudsdirektivets procedureforskrifter. Men er der overhovedet 

grund til fortsat at opretholde udbudsdirektivets kategorisering af A og B ydelser?  

Opdelingen af A og B ydelser skyldes som tidligere nævnt, at lovgiver vurderede, at nogle typer af tjeneste-

ydelser har større potentiale for samhandel ud over landegrænserne end andre, jf. betragtning nr. 18 og 19 

i udbudsdirektivets præambel. Lovgiver har derfor fundet det nødvendigt at differentiere reguleringen af-

hængig af, om tjenesteydelsen kunne formodes at have grænseoverskridende interesse eller ej. Det er dog 

min vurdering, at denne betragtning med tiden er blevet undergravet. Min vurdering bygger særligt på det 

forhold, at der er en formodning om, at såfremt en kontrakts værdi overstiger tærskelværdierne vil kon-

trakten have grænseoverskridende interesse. Denne formodning medfører, at man ikke kan have en kon-

trakt vedrørende en tjenesteydelse i bilag II B, som overstiger tærskelværdien, men som ikke har grænse-

overskridende interesse. Det vil derfor sige, at en kontrakt, som vedrører en tjenesteydelse i bilag II B, kan 

sidestilles med en kontrakt, som vedrører en tjenesteydelse i bilag II A, såfremt de begge overstiger tær-

skelværdien. På baggrund af dette ræsonnement kan den manglende grænseoverskridende interesse der-
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for ikke længere retfærdiggøre, at tjenesteydelseskontakterne i bilag II B er underlagt en lempeligere regu-

lering end tjenesteydelseskontrakter i bilag II A. 

Til støtte for denne vurdering kan der henvises til Kommissionens seneste grønbog66 vedrørende offentlige 

indkøb, hvoraf det fremgår, at Kommissionen ønsker at undersøge om man bør fjerne kategoriseringen af A 

og B ydelser. Kommissionen benytter dog ikke helt samme ræsonnement som jeg, men henviser i stedet til, 

at det efterhånden kan være vanskeligt at antage, at B-ydelserne frembyder en mindre grænseoverskri-

dende interesse end A-ydelserne.67 Det fremgår da også af betragtning nr. 19 i udbudsdirektivets præam-

bel, at man bør overveje, hvorvidt tjenesteydelserne i bilag II B efter en prøveperiode med den nuværende 

lovgivning ligeledes skal være fuldt underlagt udbudsdirektivets procedureregler. Således må der af denne 

betragtning kunne udledes, at lovgiver ved udarbejdelsen af udbudsdirektivet har været i tvivl omkring B-

ydelsernes betydning for det indre marked og derfor har fundet det nødvendigt at være særlig opmærksom 

på dem. 

På baggrund af både mit og Kommissionens ræsonnement og den omstændighed, at den differentierede 

regulering skaber usikkerhed og ressourcespild, må det således kunne anbefales lovgiver, at fjerne udbuds-

direktivets kategorisering af A og B ydelser. Såfremt lovgiver følger denne anbefaling, vil man opnå en mere 

enkel og ensformig retstilstand. De ordregivende myndigheder skal ikke længere vurdere tjenesteydelses-

kontrakternes kategori, og de skal ikke længere vurdere, hvilke procedureregler de skal følge. På den måde 

øges retssikkerheden, idet risikoen for fejl minimeres, hvilket både er en fordel for de ordregivende myn-

digheder og for de potentielle og aktuelle tilbudsgivere. Ydermere vil man på det indre marked opnå mere 

ensformige udbudsprocedurer, idet udbudsdirektivet opsætter et klart regelsæt, hvor der ikke umiddelbart 

er risiko for, at medlemslandene anvender forskellige fortolkninger. Således mindskes risikoen for, at lige-

værdige kontrakter behandles forskelligt, og der åbnes op for yderligere samhandel, hvilket bl.a. er formå-

let med fællesskabsretten. 

Tager man casen om DDMV i betragtning, vil en fjernelse af kategoriseringen af A og B ydelser betyde, at 

Vejle Kommune ville have været forpligtet til at efterleve alle krav i udbudsdirektivet. Således ville det have 

været et ufravigeligt krav, at Vejle Kommune offentliggjorde udbuddet i EU-Tidende, og Vejle Kommune 

ville derfor ikke have haft anledning til at været i tvivl om, hvordan offentliggørelsen skulle gennemføres. 

Lovændringen ville ligeledes have betydet, at madservice-kontrakten kunne have været udsat for konkur-

rence på et større marked, og dermed kunne Vejle Kommune have fået flere tilbud end blot det ene fra 
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DDMV og eventuelt et mere efficient tilbud. Således må det alt andet lige formodes, at Vejle Kommune 

kunne have haft en økonomisk fordel af denne lovændring. 

Det er dog ligeledes nødvendigt at inddrage den omstændighed, at udvidelsen af offentliggørelsesforplig-

telsen alt andet lige kan medføre flere omkostninger for de ordregivende myndigheder. Hertil skal det dog 

bemærkes, at det følger af analysen i afsnit 3.2., at det er min vurdering, at der allerede af traktatens prin-

cipper kan udledes relativt vidtgående krav i forbindelse med offentliggørelsen, og stigningen i omkostnin-

gerne vil derfor ikke være væsentlig. Stigningen bør dog kunne retfærdiggøres med henvisning til kontrak-

tens værdi og den øgede konkurrence, som alt andet lige vil sikre en efficient kontrakt. Såfremt dette ikke 

er tilfældet bør lovgiver eksempelvis overveje, hvorvidt tærskelværdierne bør fastsættes til et højere ni-

veau. Dette forhold vil dog ikke blive berørt yderligere. 

3.4 Delkonklusion 

De ordregivende myndigheder i EU's medlemslande er forpligtet til at efterleve fællesskabsretten, når de 

overdrager en økonomiske aktivitet til en privat part. Dette gælder ligeledes, når der sker en overdragelse 

af en velfærdsydelseskontrakt til et offentlig-privat selskab. I de tilfælde, hvor der er tale om en velfærds-

ydelseskontrakt, som er omfattet af bilag II A i udbudsdirektivet, og endvidere har en kontraktværdi over 

udbudsdirektivets tærskelværdi, kan forpligtelserne udledes af udbudsdirektivets procedureforskrifter. I 

forhold til offentliggørelse pålægger udbudsdirektivet de ordregivende myndigheder at offentliggøre en 

udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, jf. art. 35. 

I de tilfælde, hvor der er tale om en velfærdsydelseskontrakt, som er omfattet af bilag II B i udbudsdirekti-

vet, eller som har en kontraktværdi under udbudsdirektivets tærskelværdi, skal forpligtelserne udledes af 

traktatens bestemmelser og principperne afledt heraf. Forpligtelsen til offentliggørelse skal primært udle-

des af gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet. De konkrete krav til offentliggørelse afhænger af 

kontraktens grad af grænseoverskridende interesse. På baggrund af en analyse af, hvilke omstændigheder 

der påvirker en kontrakts grænseoverskridende interesse, blev det formodet, at en velfærdsydelseskon-

trakt, som ønskes udført af et offentlig-privat selskab, har en værdi over tærskelværdien. For at besvare 

problemstillingen synes det derfor ikke at være nødvendigt at fastslå forpligtelserne til offentliggørelse af 

velfærdsydelseskontrakter med en kontraktværdi under tærskelværdien. Formodentlig vil den omstændig-

hed, at en kontrakt skal udføres igennem et offentlig-privat selskab også øge den grænseoverskridende 

interesse og dermed ligeledes øge kravene til offentliggørelsen. Dette forhold synes dog at være omgivet af 

usikre forhold, hvilke analyseres i kapitel 4. Således vil en velfærdsydelseskontrakt omfattet af bilag II B i 

udbudsdirektivet formodentlig være underlagt et krav om en meget dækkende og vidtgående offentliggø-
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relse, idet kontrakterne pga. kontraktværdien med stor sandsynlighed har grænseoverskridende interesse. 

Det er derfor ikke tilstrækkeligt for den ordregivende myndighed kun at offentliggøre velfærdsydelseskon-

trakten i nationale medier, og jo højere grad af grænseoverskridende interesse en kontrakt formodes at 

have, jo mere dækkende og vidtgående skal offentliggørelsen være. Denne forpligtelse skyldes, at ligebe-

handlingsprincippet kræver, at alle potentielle tilbudsgivere skal have lige adgang til kontrakten, og offent-

liggørelsen sikrer, at det er muligt at kontrollere, at dette overholdes, jf. gennemsigtighedsprincippet. 

Set ud fra et økonomisk perspektiv anses denne differentierede regulering af velfærdsydelseskontrakter 

omfattet af hhv. bilag II A og bilag II B for værende uhensigtsmæssig, og det er derfor min vurdering, at 

lovgiver bør fjerne kategoriseringen. Inden for udbudsdirektivets anvendelsesområde synes de to typer af 

tjenesteydelser at kunne sidestilles, når det kommer til grænseoverskridende interesse, og dette kan derfor 

ikke længere retfærdiggøre, at B-ydelserne er underlagt en mere lempelig regulering. Endvidere synes den 

differentierede regulering at skabe en betydelig usikkerhed omkring retstilstanden, hvilket medfører en 

øget risiko for fejl i udbudsprocedurerne og uudnyttet konkurrence. Således synes den differentierede re-

gulering at kunne medføre, at store tab af ressourcer pga. klagesager og inefficiente kontrakter. På bag-

grund heraf kan det derfor konkluderes, at lovgiver bør fjerne kategoriseringen af A og B ydelser i udbuds-

direktivet. 
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4 Udbudsretlige forpligtelser – udvælgelse og tildeling 

Der har i de senere år været tvivl omkring, hvordan fællesskabsretten regulerer brugen af offentlig-private 

selskaber og andre former for offentlig-privat samarbejde i forbindelse med varetagelsen af offentlige kon-

trakter. I forhold til offentlig-private selskaber har tvivlen særligt omhandlet udvælgelsen af den private 

selskabsdeltager og den efterfølgende tildeling af den offentlige kontrakt. Udbudsreglerne er blevet kritise-

ret for at være for uklare og upræcise på dette område, hvilket medfører en uvished hos aktørerne, som 

derfor er tilbageholdende med at etablere offentlig-private selskaber.68 

Kommissionen har inden for de sidste år arbejdet på at klarlægge og anskueliggøre retstilstanden for of-

fentlig-private selskaber, hvilket bl.a. har resulteret i en grønbog69 og en fortolkningsmeddelelse70. Formå-

let med fortolkningsmeddelelsen var at øge retssikkerheden, herunder særligt at imødegå de tvivlsspørgs-

mål, der har været med hensyn til, hvordan reglerne skal anvendes overfor private parters deltagelse i of-

fentlig-private selskaber.71 Retstillingen er dog alligevel noget usikker, idet Kommissionens fortolkning ikke 

er en bindende regulering, og fordi EU-domstolen kun har behandlet problemstillingen i enkelte sager. 

Formålet med dette kapitel er derfor at klarlægge retstilstanden og anskueliggøre de forhold, som endnu 

ikke er blevet afklaret af EU-domstolen. Derudover har jeg til hensigt at foretage en retspolitisk analyse, 

som skal resultere i et forslag til, hvordan EU-domstolen bør fortolke fællesskabsretten i de situationer, 

hvor en ordregivende myndighed stifter et offentlig-privat selskab med henblik på varetagelse af en vel-

færdsydelse. Disse analyser foretages på baggrund af EU-domstolens retspraksis, traktatens principper og 

økonomiske hensyn. Endvidere anvendes Kommissionens fortolkningsmeddelelse som fortolkningsbidrag, 

og casen om DDMV inddrages for at fremhæve en konkret problemstilling. 

Kommissionen fremhæver i sin fortolkningsmeddelelse, at det er muligt at oprette et offentlig-privat sel-

skab ved enten at stifte et nyt selskab med fælles ejerskab eller ved at indskyde privat kapital i et allerede 

eksisterende offentligt selskab.72 Dette kapitel vedrører udelukkende den førstnævnte situation, idet denne 

omstændighed synes at have mest relevans i forhold til afhandlingens problemstilling. 
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4.1 EU-domstolens praksis – Acoset-sagen 

EU-domstolen har som nævnt kun behandlet enkelte sager, som vedrører, hvilke forpligtelser en ordregi-

vende myndighed skal overholde i forbindelse med dannelsen af offentlig-private selskaber. Heraf vedrører 

kun én sag den omstændighed, at der er tale om et nystiftet selskab. Den pågældende sag, Acoset-sagen73, 

er afsagt i kølvandet på Kommissionens fortolkningsmeddelelse, og det er derfor interessant at se, hvorvidt 

EU-domstolen har taget fortolkningen til efterretning. 

Acoset-sagen omhandler et præjudicielt spørgsmål forelagt af den italienske domstol om, hvorvidt det er 

foreneligt med fællesskabsretten, at en kontrakt tildeles direkte til et offentlig-privat selskab, som er ud-

valgt på baggrund af et offentligt udbud, hvor både leverandørens finansielle og tekniske formåen og forde-

le ved kontraktens genstand har været udsat for konkurrence. Acoset SpA, som er et privat konsortium, var 

oprindeligt vinder af kontrakten, men den ordregivende myndighed valgte at annullere udbuddet, idet 

denne frygtede, at den direkte kontrakttildeling ikke var i overensstemmelse med fællesskabsretten. Acoset 

SpA anlagde derefter et erstatningssøgsmål med påstand om ulovlig annullation. Nedenfor vil EU-

domstolens og generaladvokatens bemærkninger blive analyseret for at fastlægge, hvilken retstilstand, der 

kan udledes af dommens resultat. 

Først skal det dog bemærkes, at Acoset-sagen vedrører en tjenesteydelseskoncession, og EU-domstolens 

fortolkning i Acoset-sagen angår derfor primært den retstilstand, som er gældende uden for udbudsdirekti-

vets anvendelsesområde.74 Der synes dog ikke umiddelbart at være noget i vejen for, at EU-domstolens 

fortolkning ligeledes kan finde anvendelse på de kontrakter, som er fuldt reguleret af udbudsdirektivets 

procedureforskrifter.75 Dette skyldes, at udbudsdirektivet ikke indeholder bestemmelser, som specifikt 

regulerer dannelsen af et offentlig-privat selskab. Retsstillingen inden for udbudsdirektivet skal derfor også 

udledes af traktatens bestemmelser og principper. Udbudsdirektivet indeholder dog nogle mere deltaljere-

de og præcise krav til udvælgelses- og tildelingskriterierne end traktatens principper, men dette synes 

umiddelbart ikke at være uforeneligt med fortolkningen i Acoset-sagen. 

Generaladvokat D. Ruiz-Jarabo Colomer indleder sit forslag til afgørelse af Acoset-sagen med at fastslå, at 

en direkte tildeling af en offentlig kontrakt til et offentlig-privat selskab er i strid med EU-retten, såfremt de 

udbudsretlige mekanismer omgås. Hertil bemærker generaladvokaten dog, at sagen adskiller sig fra de 

lignende sager, som EU-domstolen tidligere har behandlet. Generaladvokaten henviser til det forhold, at på 

trods af der er sket en direkte tildeling af kontrakten, indeholder proceduren alligevel nogle konkurrence-
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mæssige aspekter, som synes at retfærdiggøre fremgangsmåden. Generaladvokaten henviser til, at sagen 

viser nogle hidtil usete muligheder for en procedure, idet man i én handling har oprettet et selskab, tildelt 

en kontrakt og iværksat de nødvendige kriterier for engagement af en privat deltager. Derfor bemærker 

generaladvokaten, at der er behov for at undersøge, om denne forenklede procedure er forenelig med EU-

retten.76 

EU-domstolen indleder afgørelsen ved at fastlægge, at en tildeling af en offentlig kontrakt til en privat part 

uden afholdelse af udbud er i strid med målsætningen om en fri og ufordrejet konkurrence samt princippet 

om ligebehandling. Endvidere fremhæver EU-domstolen, at et samarbejde mellem en ordregiver og en 

privat part i en offentlig-privat enhed ikke kan begrunde nogen afvigelse fra reglerne, når der tildeles of-

fentlige kontrakter til denne enhed.77 Det fremgår ikke umiddelbart af afgørelsen, hvad der præcis er inde-

holdt i denne udtalelse, men EU-domstolen udtaler efterfølgende, at indførelsen af en dobbelt udbudspro-

cedure vil være vanskelig at forene med de procesøkonomiske hensyn, der ligger til grund for de offentlig-

private selskaber. I stedet synes EU-domstolen at finde den anvendte fremgangsmåde i Acoset-sagen, som 

med et enkelt skridt forener valget af den private selskabsdeltager og tildelingen af kontrakten, mere an-

vendelig.78  EU-domstolen henviser i denne udtalelse til generaladvokat D. Ruiz-Jarabo Colomers forslag til 

afgørelse, idet generaladvokaten netop har anvendt samme fortolkning i sit forslag. Det ses dog af general-

advokat D. Ruiz-Jarabo Colomers bemærkninger, at fortolkningen oprindeligt stammer fra Kommissionens 

fortolkningsmeddelelse, hvor det netop fremgår, at Kommissionen finder en dobbelt udbudsprocedure 

upraktisk.79 EU-domstolen påpeger endvidere, at en dobbelt udbudsprocedure kan afholde offentlige or-

dregivere og private parter fra at indgå i offentlig-private selskaber, idet en sådan procedure er særlig tids-

krævende og skaber retslig usikkerhed.80 Således er der en klar enighed om, at en dobbelt udbudsprocedu-

re vil være upraktisk og uhensigtsmæssig, og EU-domstolen har med sin udtalelse stadfæstet både general-

advokatens og Kommissionens fortolkning.81 På baggrund heraf kan det dermed konkluderes, at EU-

domstolen har anlagt en mere lempelig fortolkning af reglerne for kontrakttildeling til offentlig-private sel-

skaber sammenlignet med ”almindelige” kontrakttildelinger. 

EU-domstolen fortsætter dog og præciserer, at den dobbelte udbudsprocedure kan undlades, såfremt sel-

skabsdeltageren udvælges på baggrund af sin evne til at blive aktionær, sine finansielle og tekniske evner 

og på baggrund af de økonomiske fordele, som det pågældende tilbud medfører. Endvidere påpeger EU-
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domstolen, at det offentlig-private selskab skal bibeholde det samme formål igennem hele kontraktperio-

den.82 Kravet skal forhindre, at det offentlig-private selskab kan tildeles yderligere offentlige kontrakter 

uden, der gennemføres et udbud.83 EU-domstolen kommer på baggrund af ovenstående frem til, at EU-

retten ikke er til hinder for, at en offentlig kontrakt tildeles et offentlig-privat selskab direkte, såfremt den 

private selskabsdeltager er udvalgt på baggrund af en procedure, som efterprøver både de finansielle, tek-

niske, operative og driftsmæssige krav og tilbuddets karakteristika med hensyn til de ydelser, som skal leve-

res. Yderligere skal proceduren være i overensstemmelse med princippet om fri konkurrence, gennemsig-

tighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet.84 

Med denne fortolkning imødekommer EU-domstolen den usikkerhed, som længe har været til stede hos de 

ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører. EU-domstolen har med Acoset-sagen vist, at den 

anerkender, at en mere lempelig fortolkning af fællesskabsretten er nødvendigt for ikke at hæmme etable-

ringen af offentlig-private selskaber. Ligeledes synes EU-domstolen at være enig i Kommissionens fortolk-

ning af problemstillingen, idet Kommissionen ligeledes finder, at én samlet udbudsprocedure er forenelig 

med fællesskabsretten.85 

4.2 Casestudie: Udvælgelse af DDMV og tildeling af madservice-kontrakten 

I dette afsnit anvendes resultaterne fra ovenstående analyse på casen om DDMV, hvilket har til hensigt at 

anskueliggøre retstilstanden på en mere håndgribelig og konkret måde. Det er formålet at fastlægge, hvor-

vidt Vejle Kommune har overholdt de EU-retlige forpligtigelser i forbindelse med den forudgående udvæl-

gelse af DDMV og den efterfølgende tildeling af madservice-kontrakten til DDMV. 

Det følger af casebeskrivelsen, at Vejle Kommune ønsker at oprette et offentlig-privat selskab sammen med 

en privat part med henblik på, at dette selskab skal varetage produktionen og leveringen af mad til de visi-

terede borgere i Vejle Kommune. Idet overdragelsen af madservice-kontrakten til et offentlig-privat selskab 

medfører, at der overgives en økonomisk aktivitet fra det offentlige til den private part, er Vejle Kommune 

forpligtet til at udsætte kontraktoverdragelsen for konkurrence, jf. Acoset-sagen. Det følger endvidere af 

casebeskrivelsen, at Vejle Kommune uden konkurrenceudsættelse vælger at indgå et offentlig-privat sel-

skab med det erhvervsdrivende selskab; Det Danske Madhus A/S. Efterfølgende offentliggør Vejle Kommu-

ne udbuddet af madservice-kontrakten som en almindelig tjenesteydelseskontrakt i de danske medier og 

på danske udbudsportaler. Det offentlig-private selskab, DDMV, byder på madservice-kontrakten og vinder 
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udbuddet. Spørgsmålet er nu, hvorvidt denne fremgangsmåde, som Vejle Kommune har benyttet, er for-

enelig med fællesskabsretten. 

Det følger af ovenstående analyse, at der er en klar enighed om, at en dobbelt udbudsprocedure ikke findes 

hensigtsmæssig, og at fællesskabsretten tillader, at de ordregivende myndigheder ikke er nødsaget til at 

benytte denne metode. Endvidere følger det af Acoset-sagen, at den fremgangsmåde, som den italienske 

ordregivende myndighed anvendte, kunne retfærdiggøres på trods af den manglende dobbelte udbudspro-

cedure, fordi fremgangsmåden indeholder visse konkurrenceaspekter.86 Idet Vejle Kommune har sendt 

madservice-kontrakten i udbud og dermed inddraget et væsentligt konkurrenceaspekt i proceduren, synes 

dette at kunne retfærdiggøre, at Vejle Kommune ikke har anvendt en dobbelt udbudsprocedure. EU-

domstolen lægger dog i Acoset-sagen stor vægt på, at det er en forudsætning for at kunne undlade en dob-

belt udbudsprocedure, at selskabsdeltageren vælges på baggrund af både de finansielle, tekniske, operative 

og driftsmæssige krav og tilbuddets økonomiske fordele. Denne fortolkning synes derfor at tale imod, at 

fremgangsmåden er forenelig med fællesskabsretten. 

Retstilstanden, som kan udledes på baggrund af Acoset-sagen, synes primært at vedrøre den problemstil-

ling, hvor den dobbelte udbudsprocedure forsøges undgået ved at konkurrenceudsætte udvælgelsen af 

selskabsdeltageren og dermed foretage en indirekte tildeling af den offentlige kontrakt. I forbindelse med 

Vejle Kommunes udbud af madservice-kontrakten er der dog umiddelbart tale om den modsatte situation, 

idet den dobbelte udbudsprocedure her forsøges undgået ved at stifte det offentlig-private selskab på for-

hånd og derefter udsætte den offentlige kontrakt for konkurrence. Retsstillingen, som kan udledes af Aco-

set-sagen, synes derfor ikke at kunne finde direkte anvendelse på den aktuelle situation. Endvidere skal det 

bemærkes, at der umiddelbart er en klar formodning om, at den EU-retlige regulering af offentlige indkøb 

ikke angår den særskilte omstændighed, at en offentlig myndighed danner et selskab med en privat part, 

idet der ikke er tale om en gensidig bebyrdende aftale.87 Således stiller denne formodning spørgsmålstegn 

ved, om dannelsen af DDMV overhovedet kan reguleres af EU-retten.  

På baggrund af denne tvivl og på baggrund af den omstændighed, at EU-domstolen som nævnt kun har 

afsagt én dom, som vedrører dannelsen af et nystiftet offentlig-privat selskab, synes grundlaget for at kun-

ne udlede gældende ret at være meget tyndt. Vurderingen af, hvorvidt den fremgangsmåde, som Vejle 

Kommune har anvendt, er forenelig med fællesskabsretten, vil derfor blive meget usikker og tvivlsom. Jeg 
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finder det derfor mere relevant og interessant at foretage en retspolitisk analyse, som har til formål at 

fremlægge et forslag til, hvordan EU-domstolen bør fortolke fællesskabsretten i den aktuelle situation. 

4.3 Retspolitisk analyse – selskabsdannelse uden konkurrence 

For at opnå en så præcis og håndgribelig analyse som muligt tager den retspolitiske analyse udgangspunkt i 

de omstændigheder, som er til stede fra casen om DDMV. Dog er det overordnede formål med analysen at 

fremlægge et mere generelt forslag til, hvordan EU-domstolen på baggrund af både juridiske og økonomi-

ske hensyn bør fortolke den konkrete problemstilling. For at kunne fremlægge en så fyldestgørende for-

tolkning som muligt inddrager jeg både de formål og hensyn, som fremgår af traktatens principper, relevant 

retspraksis og Kommissionens fortolkningsmeddelelse. Ydermere inddrager jeg de økonomiske konsekven-

ser af den aktuelle problemstilling med henblik på at kunne fremlægge, hvilke økonomiske hensyn EU-

domstolen bør medtage i sin fortolkning. 

Fremgangsmåden, som Vejle Kommune anvender i forbindelse med selskabsdannelsen og efterfølgende 

kontrakttildeling, synes umiddelbart, at være fordelagtig for Vejle Kommune, idet kommunen har haft fri-

hed til selv at udvælge den partner, som kommunen har fundet mest hensigtsmæssig at indgå et tæt sam-

arbejde med. Ydermere har Vejle Kommune undgået at skulle gennemføre to ressourcekrævende udbuds-

procedurer. Vejle Kommune løber dog også umiddelbart en risiko ved at benytte fremgangsmåden, idet 

kommunen ikke kan være sikker på, at det er deres offentlig-private selskab, som vinder udbuddet af mad-

service-kontrakten. Denne risiko, som er foranlediget af konkurrenceudsættelsen, synes umiddelbart at 

tale for, at den anvendte fremgangsmåde kan retfærdiggøres, idet ligebehandlingsprincippet umiddelbart 

ikke synes at være tilsidesat. Spørgsmålet er dog, hvor reel denne risiko egentlig er, og om der reelt er tale 

om en lige konkurrence for de potentielle tilbudsgivere. 

4.3.1 Forslag til EU-domstolens fortolkning 

Acoset-sagen angår som nævnt en lidt anden problemstilling, og der synes derfor at være tvivl om, hvorvidt 

retstilstanden kan anvendes direkte. EU-domstolen har dog med Acoset-sagen slået fast, at den er enig i 

den fortolkning, som Kommissionen anlægger i sin fortolkningsmeddelelse, og dermed synes fortolknings-

meddelelsen at have fået en bindende virkning. Det skal dog bemærkes, at EU-domstolens fortolkning i 

Acoset-sagen kun vedrører nogle af de forhold, som fremgår af Kommissionens fortolkningsmeddelelse. 

Det må derfor formodes, at EU-domstolen ikke kan have stadfæstet hele fortolkningsmeddelelsen med 

Acoset-sagen. Men jeg finder dog alligevel Kommissionens fortolkningsmeddelelse yderst relevant for den-

ne retspolitiske analyse. 
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Kommissionens fortolkningsmeddelelse 

Kommissionen omtaler i sin fortolkningsmeddelelse ikke direkte den fremgangsmåde, som Vejle Kommune 

anvender. Kommissionens primære fokus synes at være at anlægge en fortolkning, som har til hensigt at 

undgå, at en kontrakt tildeles direkte uden nogen form for konkurrenceudsættelse. Kommissionen benytter 

dog følgende formulering i fortolkningsmeddelelsen: 

Uanset hvordan IOPP’et er oprettet, forpligter fællesskabsrettens bestemmelser om offentlige kontrakter og 

koncessioner ordregiveren til at følge en retfærdig og gennemskuelig fremgangsmåde, når den udvælger en 

privat part, der som led i sin deltagelse i den offentlig-private enhed yder leverancer, bygge-

/anlægsarbejder eller tjenesteydelser, og når den tildeler en offentlig kontrakt eller en koncession til en of-

fentlig-privat enhed. Hvorom alting er, må ordregiveren ikke ”gennemføre foranstaltninger til sløring af 

tildelingen af offentlige tjenesteydelseskontrakter til halvoffentlige virksomheder”. 

I denne forbindelse mener Kommissionen, at det er upraktisk at gennemføre en udvælgelsesprocedure to 

gange (først for at udvælge den private part til IOPP’et, og dernæst en til for at tildele den offentlige kon-

trakt eller koncession til den offentlig-private enhed).88 

Denne udtalelse bærer efter min vurdering præg af, at Kommissionen fortolker fællesskabsretten således, 

at en dobbelt udbudsprocedure er den umiddelbare fremgangsmåde, men at denne metode dog synes 

upraktisk. Derfor kan der efter min vurdering udledes heraf, at Kommissionen fortolker fællesskabsretten 

således, at der er to alternative metoder til at stifte et offentlig-privat selskab med henblik på varetagelse 

af en offentlig kontrakt. Den ene mulighed er den samlede udbudsprocedure, som bliver bekræftet i Aco-

set-sagen, og den anden mulighed er den dobbelte udbudsprocedure. Denne fortolkning har EU-domstolen 

ikke direkte anerkendt i Acoset-sagen, og Kommissionens fortolkningsmeddelelse kan derfor ikke udlede 

gældende ret, men EU-domstolen synes dog at give udtryk for lignende tanker i Acoset-sagen.89 

Kommissionen bemærker i en note til ovenstående udtalelse, at udvælgelsen af den private part til det 

offentlig-private selskab skal ske på en retfærdig og gennemskuelig måde for at sikre, at målet om en fri og 

fair konkurrence holdes for øje. Yderligere bemærker Kommissionen, at ligebehandlingsprincippet skal 

overholdes med henblik på at forhindre, at den private part, som har indskudt kapital i det offentlig-private 

selskab, får utilbørlige fordele frem for sine konkurrenter.90 Så selvom Kommissionen ikke direkte nævner 

den fremgangsmåde, som Vejle Kommune benytter, i sin fortolkningsmeddelelse, synes ovenstående udta-

lelse at vise, at Kommissionen finder, at fremgangsmåden er i klar strid med fællesskabsretten. Kommissio-
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nens fortolkningsmeddelelse synes derfor at tale for, at det ikke er foreneligt med fællesskabsretten, at 

benytte den fremgangsmåde til dannelse af et offentlig-privat selskab, som Vejle Kommune har gjort. 

Retspraksis - Kommissionen mod Østrig 

Det skal bemærkes, at den formulering vedrørende »slørende foranstaltninger«, som Kommissionen benyt-

ter ovenfor, stammer fra EU-domstolens fortolkning i Kommissionen mod Østrig-sagen91, hvor en offentlig 

myndighed i Østrig havde stiftet et 100 % offentligt ejet selskab, tildelte en offentlig kontrakt og efterføl-

gende overdraget ejerandele direkte til en privat part. EU-domstolen anså denne konstruktion som væren-

de kunstig og pointerede, at den fri bevægelighed og adgangen til en ufordrejet konkurrence vil være i fare, 

såfremt de ordregivende myndigheder frit kan gennemføre foranstaltninger til sløring af tildelingen af of-

fentlige tjenesteydelseskontrakter til offentlig-private selskaber.92 Så selvom denne sag synes at omhandle 

en selskabsdannelse, som formodes at falde uden for anvendelsesområdet, fandt EU-domstolen alligevel, 

at fremgangsmåden var i strid med fællesskabsretten. Denne sag er relevant, idet den viser, at selskabs-

dannelsen alligevel godt kan falde inden for EU-rettens anvendelsesområde. Sagen vedrørte en procedure, 

som blev gennemført uden konkurrenceudsættelse overhovedet, og den kan derfor ikke sidestilles med 

den fremgangsmåde, som Vejle Kommune har anvendt. Spørgsmålet er dog, om ikke der alligevel er risiko 

for, at reglerne om offentlige indkøb omgås med den pågældende fremgangsmåde. 

Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet 

Det fremgår af udbudsmaterialet, at Vejle Kommune ønsker et tæt samarbejde med den vindende tilbuds-

giver, og at kommunens og tilbudsgiverens personale overfor borgerne skal fremstå som ét samlet persona-

le. Kravene til dette samarbejde indgår i et af tildelingskriterierne, hvilket er vægtet med 20 %. Det kan ikke 

udelukkes, at andre potentielle tilbudsgivere har mulighed for at opfylde dette krav, og foranstaltningen 

kan derfor ikke medføre en direkte forskelsbehandling. Der er dog ingen tvivl om, at DDMV vil være oplagt 

til at kunne opfylde kravet om tæt samarbejde. DDMV synes derfor at have en klar fordel i konkurrencen 

om madservice-kontrakten set i forhold til de øvrige potentielle tilbudsgivere. Den omstændighed, at Vejle 

Kommune inden udbudsproceduren har indgået et offentlig-privat selskab med den privatejede virksom-

hed, Det Danske Madhus A/S, medfører, at denne private part er væsentlig bedre stillet end de øvrige po-

tentielle tilbudsgivere. Denne omstændighed synes at stride imod ligebehandlingsprincippet, idet uligheden 

og den skæve konkurrencesituation er foranlediget af den ordregivende myndighed selv. 

Endvidere kan det fremhæves, at der er en problematik omkring den omstændighed, at Vejle Kommune 

har en dobbelt rolle i udbudsproceduren, idet der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det for kom-
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munen er muligt at opretholde sin objektivitet som tilbudsgiver. Den omstændighed, at Vejle Kommune 

sidder med på begge sider af bordet, risikerer at komme til udtryk både i udbudsmateriales krav og kriterier 

og i selve udvælgelsesfasen. På baggrund af Vejle Kommunes dobbelte rolle synes ligebehandlingsprincip-

pet at være i fare for at blive tilsidesat, idet der pga. manglende gennemsigtighed i fremgangsmåden ikke 

er mulighed for at kontrollere, at der sker en upartisk udvælgelse. 

Grænseoverskridende interesse 

Det er ligeledes relevant at vurdere, om den anvendte fremgangsmåde påvirker andre aspekter af udbuds-

proceduren, herunder særligt vurderingen af den grænseoverskridende interesse. Denne problemstilling 

blev allerede berørt i en tidligere analyse i afsnit 3.2., hvor det fremgik, at der ville være forskel på graden 

af den grænseoverskridende interesse, afhængig af om selskabsdannelsen var en del af den offentlige kon-

trakt eller ej. I den konkrete situation havde det særligt pga. den høje kontraktværdi ikke nogen afgørende 

betydning for vurderingen. Der er dog ingen tvivl om, at i situationer, hvor en offentlig kontrakt ligger lige 

på kanten af at have grænseoverskridende interesse, vil det have stor betydning for, hvorvidt selskabsdan-

nelsen er indeholdt i den udbudte kontrakt eller ej. På baggrund af dette ræsonnement er det tydeligt, at 

fremgangsmåden både bevist og ubevist kan benyttes til at indskrænke eller udelukke traktatens anvendel-

se. Dette vil medføre, at der vil være risiko for, at aktører i andre medlemsstater udelukkes fra at byde på 

kontrakten pga. manglende offentliggørelse. Dette er i strid med både gennemsigtigheds- og ligebehand-

lingsprincippet, og det er endvidere i strid med fællesskabsrettens formål om at åbne markederne i EU. 

Efficient kontrakt 

Indledningsvis blev den fremgangsmåde til selskabsdannelse og efterfølgende kontrakttildeling, som Vejle 

Kommune har anvendt i casen, vurderet til at være en fordel for kommunen. Der synes dog efterhånden at 

være flere forhold, som modsiger dette. Ifølge ovenstående ræsonnementer er der en overhængende risiko 

for, at madservice-kontrakten ikke udsættes for en egentlig konkurrence, og at den potentielle konkurrence 

ikke udnyttes optimalt. Der er således en risiko for, at Vejle Kommune ikke har opnået den bedst mulige 

madservice-kontrakt, idet ovenstående omstændigheder kan have udelukket og afholdt potentielle tilbuds-

givere fra at byde på kontrakten. Denne omstændighed kan støttes af det forhold, at Vejle Kommune kun 

modtog det ene tilbud, som DDMV afgav, jf. casebeskrivelsen. Endvidere skal det bemærkes, at idet de 

potentielle tilbudsgivere ikke på lige fod med DDMV har fået mulighed for at vise sine kvalifikationer, som 

selskabsdeltager i et offentlig-privat selskab, og de heller ikke har fået mulighed for at fremlægge et tilbud 

på baggrund heraf, er det ikke muligt at sammenligne tilbud på en objektiv og lige måde. Der er således 

risiko for, at den fremgangsmåde, som Vejle Kommune har anvendt, medfører en inefficient madservice-

kontrakt. 
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Såfremt EU-domstolen inddrager de ovenstående hensyn i sin fortolkning er det min vurdering, at EU-

domstolen bør komme frem til, at det ikke er foreneligt med fællesskabsretten, at en ordregivende myn-

dighed undlader at gennemføre en dobbelt udbudsprocedure, når udvælgelsen af den private selskabsdel-

tager ikke konkurrenceudsættes. Ovenstående analyse viser, at der er en stor risiko for, at ligebehandlings- 

og gennemsigtighedsprincippet tilsidesættes, og at fremgangsmåden anvendes til en omgåelse af reglerne. 

Endvidere viser analysen, at fremgangsmåden med stor sandsynlighed vil medføre, at den ordregivende 

myndighed indgår en inefficient kontrakt. På baggrund af disse omstændigheder er det min vurdering, at 

EU-domstolen bør stadfæste, at den fortolkning, som blev anlagt i Acoset-sagen, om, at udvælgelsen af den 

private selskabsdeltager skal ske på baggrund af både de finansielle, tekniske, operative og driftsmæssige 

krav og tilbuddets økonomiske fordele, finder generel anvendelse. På den måde findes der kun to anvende-

lige fremgangsmåder, hvor den dobbelte udbudsprocedure er den ene, og den samlede udbudsprocedure 

fra Acoset-sagen er den anden. 

4.4 Delkonklusion 

De ordregivende myndigheder er forpligtet til at efterleve fællesskabsretten, når de overdrager en vel-

færdsydelseskontrakt til et offentlig-privat selskab. De ordregivende myndigheder må derfor ikke tildele en 

velfærdsydelseskontrakt direkte til et offentlig-privat selskab uden nogen form for konkurrenceudsættelse. 

Analysen har vist, at de ordregivende myndigheder anvender to forskellige fremgangsmåder, når de danner 

et offentlig-privat selskab. Den første fremgangsmåde, som blev introduceret i Acoset-sagen, medfører, at 

den ordregivende myndighed i én og samme udbudsprocedure udvælger den bedst egnede selskabsdelta-

ger og tildeler den offentlige kontrakt. EU-domstolen har vurderet, at såfremt den private selskabsdeltager 

udvælges på baggrund af en procedure, som efterprøver både de finansielle, tekniske, operative og drifts-

mæssige krav og tilbuddets økonomiske fordele, er fremgangsmåden forenelig med fællesskabsretten. EU-

domstolen har derfor med Acoset-sagen slået fast, at såfremt denne fremgangsmåde anvendes, er den 

ordregivende myndighed ikke forpligtet til at gennemføre en dobbelt udbudsprocedure til hhv. udvælgelse 

af selskabsdeltager og kontrakttildeling. 

Den anden fremgangsmåde, som blev introduceret på baggrund af et casestudie, medfører, at den ordregi-

vende myndighed uden konkurrenceudsættelse udvælger en privat part at indgå et offentlig-privat selskab 

sammen med, hvorefter den offentlige kontrakt tildeles til den bedst egnede tilbudsgiver på baggrund af en 

udbudsprocedure. Pga. den todelte procedure er der således en risiko for, at det offentlig-private selskab 

ikke får kontrakten. Fremgangsmåden har ikke direkte været genstand for EU-domstolens fortolkning, og 

det er efter min vurdering ikke muligt at anvende EU-domstolens fortolkning i Acoset-sagen direkte til at 

udlede, hvorvidt denne fremgangsmåde også er forenelig med fællesskabsretten. Problemstillingen er om-
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givet af flere forskellige usikre forhold, og det er min vurdering, at en udledning af gældende ret på dette 

grundlag derfor vil være behæftet med alt for meget usikkerhed. På baggrund af dette ræsonnement har 

jeg undladt at konkludere, hvorvidt fremgangsmåden er forenelig med fællesskabsretten. Jeg har derfor 

ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at kunne fastlægge præcis, hvilke forpligtelser en ordregivende myn-

dighed skal overholde, inden den er berettiget til at overdrage en velfærdsydelseskontrakt til et offentlig-

privat selskab. 

Til gengæld har jeg på baggrund af både juridiske og økonomiske hensyn vurderet, hvordan EU-domstolen 

bør fortolke, om fællesskabsretten er forenelig med, at en ordregivende myndighed undlader at gennemfø-

re en dobbelt udbudsprocedure, når valget af den private selskabsdeltager ikke konkurrenceudsættes. Ana-

lysen af de juridiske og økonomiske hensyn viste en klar risiko for, at den ordregivende myndighed tilside-

sætter både gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet ved at have en dobbelt rolle som både ordre-

giver og tilbudsgiver. Analysen viste, at der er en klar risiko for, at den private part pga. sin deltagelse i det 

offentlig-private selskab opnår en konkurrencefordel, hvilket Kommissionen ligeledes påpeger i sin fortolk-

ningsmeddelelse. Endvidere viste analysen en klar risiko for, at fremgangsmåden kan anvendes til at omgå 

reglerne, idet udbudsproceduren kan anses som en kunstig konstruktion der slører, at ligebehandlingsprin-

cippet tilsidesættes. Det er derfor min vurdering, at EU-domstolen bør inddrage disse hensyn i sin fortolk-

ning, og på den baggrund bør den fastslå, at det ikke er foreneligt med fællesskabsretten, at en ordregiven-

de myndighed undlader at gennemføre en dobbeltudbudsprocedure, når udvælgelsen af den private sel-

skabsdeltager ikke konkurrenceudsættes. Det er min vurdering, at EU-domstolen bør henvise til sin fortolk-

ning i Acoset-sagen og fastslå, at det udelukkende er muligt at undgå en dobbelt udbudsprocedure, såfremt 

der gennemføres én samlet procedure, som efterprøver både de finansielle, tekniske, operative og drifts-

mæssige krav og tilbuddets økonomiske fordele. 
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5 Økonomiske rationaler 

Dette kapitel har indledningsvis til formål at finde frem til de økonomiske rationaler, der må formodes at 

ligge bag ønsket om, at offentlig-private selskaber skal varetage velfærdsydelser. Til denne analyse anven-

des Williamsons transaktionsomkostningsteori om den efficiente organisationsstruktur. Først gennemgås 

de forskellige faktorer, som indgår i Williamsons model, med henblik på at klarlægge hvilke forhold omkring 

en given transaktion, der er relevante for at fastlægge den efficiente organisationsstruktur. Efterfølgende 

anvendes Williamsons model på casestudiet om DDMV for at belyse, hvorfor et offentlig-privat selskab 

anvendes i forbindelse med varetagelsen af madservice-kontrakten i Vejle Kommune. 

Det er endvidere formålet med dette kapitel at undersøge, hvorvidt det overhovedet er muligt at udnytte 

de økonomiske rationer, som ligger bag brugen af et offentlig-privat selskab, inden for rammerne af den 

EU-retlige regulering af offentlige indkøb. Derfor betragtes resultaterne fra den økonomiske analyse i et 

udbudsretligt perspektiv med henblik på at analysere, hvorvidt der er en konflikt imellem de økonomiske 

rationaler og den juridiske regulering. På baggrund heraf er det afslutningsvist min hensigt at fremlægge et 

forslag til, hvordan EU-domstolen set i lyset af de økonomiske rationaler bør fortolke anvendelsen af den 

udbudsretlige regulering på offentlig-private selskaber, som varetager en langvarig og kompleks velfærds-

ydelse. 

5.1 Williamsons transaktionsomkostningsteori 

Williamsons transaktionsomkostningsteori bygger på Coases opfattelse af transaktionsomkostninger, men 

ifølge Williamson giver Coase ikke et fyldestgørende svar på, hvornår det er optimalt for en virksomhed selv 

at levere ydelsen, eller hvornår det er optimalt at overdrage opgaven til andre.93 Derfor er det netop disse 

spørgsmål, som Williamson forsøger at besvare med sin model om den efficiente organisationsstruktur. 

Disse spørgsmål ligger tæt op ad afhandlingens centrale problemstilling, hvor det netop ønskes belyst hvil-

ke rationaler, der ligger bag ønsket om at udføre velfærdsydelser igennem offentlig-private selskaber. På 

næste side ses Williamsons model. 
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 Williamson, 2002, side 180. 
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Figur 2: Williamsons model til valg af organisationsstruktur.94 

 

Williamsons model består, som det ses ovenfor, af to dimensioner; frekvens og aktivspecificitet, som i mo-

dellen er indsat hhv. på den lodrette akse og på den vandrette akse. Disse to dimensioner er yderligere 

opdelt i underkategorier, som afspejler graden af den pågældende dimension. Ifølge Williamsons model 

dannes den efficiente organisationsstruktur på baggrund af en reguleringsform og en kontrakttype. Der 

findes i modellen tre for skellige reguleringsformer og tre forskellige kontrakttyper, og disse forskellige re-

guleringsformer og kontrakttyper er tæt forbundet med hinanden. Williamson har placeret de forskellige 

reguleringsformer og kontrakttyper ud for den grad af hhv. frekvens og aktivspecificitet, hvor de danner 

den efficiente organisationsstruktur. Således er det ifølge Williamsons teori muligt på baggrund af graden 

af frekvens og aktivspecificitet at placere transaktionen et sted i ovenstående model, og på baggrund heraf 

er det muligt at fastlægge den efficiente organisationsstruktur. Nedenfor gennemsås dimensionerne; aktiv-

specificitet og frekvens, og derefter gennemgås de forskellige reguleringsformer og afslutningsvis de for-

skellige kontrakttyper. Det skal bemærkes, at gennemgangen af de forskellige begreber som udgangspunkt 

bygger på Williamsons teori, men at begreberne dog også vil blive suppleret af mine egne antagelser, såle-

des at modellen er tilpasset afhandlingen centrale begreber, nemlig velfærdsydelser og offentlig-private 

selskaber. 
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 Williamson, 1985, side 79 med inspiration fra Raaschou-Nielsen & Foss, 1997, side 97. 
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5.1.1 Transaktionens dimensioner 

Ifølge transaktionsomkostningsteorien er den måde, hvorpå en transaktion er organiseret et resultat af 

rationelle økonomiske forhold og ikke bare tilfældigheder. Ifølge Williamson er det transaktionens karakte-

ristiske dimensioner, der kan forklare, hvilken organisationsstruktur der er efficient. Som det blev fremlagt 

ovenfor benytter Williamson to dimensioner i sin model. Dog bygger hans teori på endnu en dimension, 

nemlig usikkerhed.95 Denne dimension har Williamson dog valgt at fastholde, således at den indgår som en 

konstant variabel i modellen, og idet analysen tager udgangspunkt i Williamsons model medtager jeg ikke 

usikkerhed i min analyse. I nedenstående afsnit fremlægges det, hvilken betydning transaktionens grad af 

frekvens og aktivspecificitet ifølge Williamsons teori har i forbindelse med at kunne fastlægge den efficien-

te organisationsstruktur. 

Aktivspecificitet 

I Williamsons model opdeles aktivspecificiteten i tre grupper: standardiseret, mixet og specialiseret og ska-

laen repræsenterer graden af aktivspecificitet. Der er en væsentlig forskel på størrelsen af transaktionsom-

kostningerne alt efter, hvor på skalaen transaktionen kan placeres. Den er derfor den vigtigste dimension i 

Williamsons model, og den har en meget væsentlig indflydelse på hvilken organisationsstruktur, der er effi-

cient for den pågældende transaktion.96 Aktivspecificitet kan bl.a. bestå af investeringer i fysiske aktiver, 

geografiske aktiver, varemærker og human kapital, og det er en antagelse i modellen, at aktivspecificiteten 

udelukkende knytter sig til investeringer foretaget af sælger.97 

Når en transaktion består af en specialiseret ydelse, pålægges der sælger en større risiko, end hvis det hav-

de været en standardiseret ydelse. Dette skyldes, at en specialiseret ydelse er unik og opfylder lige præcis 

købers behov, og ydelsen vil derfor ikke have værdi for andre på markedet. Såfremt kontrakten afbrydes og 

dermed ikke gennemføres, står sælger tilbage med en værdiløs investering. På baggrund af denne risiko vil 

køber have mulighed for at udsætte sælger for et hold-up, hvor køber kan presse sælger til egen fordel, 

fordi sælger er blevet afhængig af køber. Havde det derimod været en standardiseret ydelse, ville sælger 

blot kunne afsætte ydelsen til anden siden uden værditab. Ved en specialiseret ydelse vil omkostningerne 

kunne sidestilles med sunk-cost, idet investeringen er tabt såfremt kontrakten ikke gennemføres. 
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Frekvens 

Dimensionen »frekvens« skal ifølge Williamson forstås som antallet af gange en transaktion indgås eller 

ændres.98 Der skelnes således imellem en høj og en lav frekvens eller nærmere præciseret en gentagende 

frekvens og en lejlighedsvis frekvens. Frekvensen er relevant for transaktionen, fordi der er transaktions-

omkostninger forbundet med indgåelse og ændring af kontrakter. Jo højere frekvensen er, jo flere transak-

tionsomkostninger vil der opstå, idet kontrakterne oftere skal forhandles, indgås og overvåges. Det er en 

generel antagelse i Williamsons model, at graden af frekvens udelukkende omfatter købers aktivitet på 

markedet.99 

5.1.2 Williamsons reguleringsformer 

I Williamsons transaktionsomkostningsteori skelnes der imellem tre forskellige reguleringsformer, som er 

hhv. markedet, hybriden og hierarkiet (virksomheden). Disse reguleringsformer er vidt forskellige i deres 

kendetegn, og disse vil derfor blive gennemgået nedenfor. 

Markedet 

Markedet, som vi kender det fra den klassiske økonomiske teori, er den primære reguleringsform for stan-

dardiserede ydelser uafhængig af transaktionens frekvens. Markedet består af mange udbydere og aftage-

re, som alle udbyder og efterspørger standardiserede ydelser, og det er derfor nemt at udskifte en kon-

traktpart. Køber og sælger har således altid et alternativ, hvilket gør dem uafhængige af hinanden. Netop 

denne uafhængighed beskytter parterne imod opportunistisk adfærd, idet der ikke vil være incitament til at 

snyde, når man blot kan blive skiftet ud.100 Derudover er markedet karakteriseret ved, at parterne har en 

stærk incitamentsstruktur, og at de individuelle aktører har en god evne til hurtigt at omstille sig ved for-

styrrelser i markedet. 

Hierarkiet (virksomheden) 

Hierarkiet kan betragtes som en modpol til markedet, idet hierarkiet består af intern organisation helt uaf-

hængig af markedets prismekanismer. Hierarkiet kan sidestilles med en virksomhed. Hierarkiet kan sidestil-

les med en vertikal integration, hvilket medfører at den ene virksomhed opkøber den anden og dermed 

udfører opgaven internt i organisationen. Ved hierarkiet eksisterer parterne ikke længere som selvstændige 

aktører men derimod kun som én samlet enhed. På baggrund af en snæver fortolkning af begrebet »hierar-

ki« og dens karakteristika, som vil blive gennemgået efterfølgende, er det min antagelse, at hierarkiet kan 

                                                           
98

 Williamson, 1985, side 60-61. 
99

 Williamson, 1985, side 72. 
100

 Williamson, 1985, side 73-74. 



48 
 

sidestilles med den situation, hvor den offentlige part vælger at varetage udførelsen af en given velfærds-

ydelse internt i den offentlige sektor og dermed uden privat deltagelse. 

Hierarkiet anses af Williamson for at være den efficiente reguleringsform, når transaktionen kræver meget 

store aktivitetsspecificerede investeringer og handles med en høj frekvens. Dette skyldes, at når parterne 

bliver afhængige af hinanden, svækkes evnen til at omstille sig ved forstyrrelser. Ved at integrere parterne i 

én virksomhed forstærkes omstillingsevnen, idet parterne nu kun udgør én enhed i stedet for to. Integrati-

onen af parterne i én virksomhed har dog også den ulempe, at incitamentsstrukturen svækkes væsentligt. 

Dette skyldes, at parterne inde i virksomheden kan ”gemme” sig, og de har således ikke incitament til at 

yde en stor indsats.101 

Hybriden 

Midt imellem markedet og hierarkiet ligger den reguleringsform, som Williamson betegner »hybriden«. 

Hybriden repræsenterer flere forskellige former for samarbejder i længerevarende kontrakter. Williamson 

næver franchise og joint-venture som eksempler på en hybrid.102 Hybriden anses af Williamson for at være 

en blanding af både markedet og hierarkiet, og hybriden besidder derfor fordelene fra begge de to regule-

ringsformer, dog ikke i samme stærke form. Ved hybriden bevarer parterne deres særskilte ejerskab, lige 

som de gør på markedet, hvilket medfører stærke incitamenter til at yde en stor indsats og giver gode mu-

ligheder for at omstille sig i forhold til forstyrrelser, hvilket dog svækkes af den stærke afhængighed. Til 

gengæld har afhængigheden parterne imellem en fordel, idet den er med til at sikre parterne imod oppor-

tunistisk adfærd. Disse egenskaber, som tilhører hhv. markedet og hierarkiet, svækker hinanden, og hybri-

den kan derfor kun siges at have semi-stærke egenskaber.103 

Et offentlig-privat selskab kan sidestilles med et joint-venture, hvilket Williamson selv nævner som et ek-

sempel, og det må derfor formodes, at Williamson i sin teori også vil betegne et offentlig-privat selskab som 

værende en hybrid. På baggrund heraf vil et offentlig-privat selskab i efterfølgende analyser blive betragtet 

som værende en del af reguleringsformen »hybrid«. 

5.1.3 Williamsons kontrakttyper 

Ifølge Williamsons model skal den efficiente organisationsstruktur, som tidligere nævnt, udpeges ud fra 

reguleringsformerne og kontrakttyperne. Kontrakttyperne kan i Williamsons model opdeles i tre forskellige 
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grupper: klassiske kontrakter, neoklassiske kontrakter og relationelle kontrakter. Nedenfor gennemgås de 

karakteristika, som gør sig gældende hos de forskellige kontrakttyper. 

Klassiske kontrakter 

De klassiske kontrakter er kendetegnet ved, at de forudsætter et ideelt marked med mange aktører, og 

hvor ydelserne er standardiseret. De klassiske kontrakter er således ideelle i samspil med reguleringsfor-

men »markedet«. De klassiske kontrakter kan anses for værende tilnærmelsesvis komplette, hvilket er et 

resultat af markedsstrukturen. De er derfor meget formelle og fokuserer primært på faste og konkrete be-

stemmelser. Tidshorisonterne for de klassiske kontrakter er oftest korte, og relationen mellem parterne er 

derfor ikke relevant. Konflikter løses derfor ved hjælp af retssager, og idet kontrakterne er komplette er 

udfaldet nærmest forudsigeligt.104 

Neoklassiske kontrakter 

Neoklassiske kontrakter er modsat klassiske kontrakter ofte langvarige kontrakter og omhandler ikke stan-

dardiserede ydelser. Neoklassiske kontrakter vil ifølge Williamsons model være efficiente for transaktioner, 

som mht. aktivspecificitet kræver en mixet eller en specialiseret investering, og som kun handles med en 

lav frekvens. Langvarige kontrakter er ofte inkomplette, idet den begrænsede rationalitet gør det umuligt 

at forudse alle fremtidige hændelser. I neoklassiske kontrakter løses konflikter oftest ved hjælp af voldgift, 

idet den fremtidige relation imellem parterne er vigtig.105 De neoklassiske kontrakter knytter sig særligt til 

reguleringsformen »hybriden«. 

Relationelle kontrakter 

Relationelle kontrakter benyttes, når der som ved neoklassiske kontrakter kræves en mixet eller specialise-

ret investering, men hvor parterne kontraherer med en høj grad af frekvens. I disse situationer har parterne 

meget stærke relationer til hinanden, idet afhængigheden er stor. Ifølge Williamson har parterne her brug 

for en mere specialiseret organisationsstruktur.106 De relationelle kontrakter kan opdeles i to kontrakttyper: 

bilaterale kontrakter og intern organisation, hvilke knytter sig til hhv. hybriden og hierarkiet. 

 

Bilaterale kontrakter 

Bilaterale kontrakter benyttes, når graden af aktivspecificitet er relativ høj, men dog kun 

mixet. Så længe transaktionen ligger inden for kategorien »mixet« vil det umiddelbart ikke 

være muligt for parterne at opnå et stigende skalaafkast ved at foretage en vertikal integra-
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tion, og derfor bevarer parterne deres selvstændige identitet. Idet parterne er stærkt af-

hængige af hinanden og dermed er afhængige af, at kontrakten gennemføres, er det nød-

vendigt at kontrakten indeholder safeguards, som sikre dem imod opportunistisk adfærd og 

forstyrrelser i markedet.107 

Intern organisation 

Ved intern organisation fjernes transaktionen fra markedet og organiseres i stedet internt i 

virksomheden, som består af en integration af køber og sælger. Når graden af aktivspecifici-

tet og frekvens stiger progressivt, vil incitamentet til intern organisation også stige, idet af-

hængigheden imellem de to parter bliver meget stor. Intern organisation kan med fordel 

bruges frem for bilaterale kontrakter i de situationer, hvor parterne kan drage fordel af et 

stigende skalaafkast. Risikoen ved et eventuelt afbrud af kontrakten vil medfører betydelige 

omkostninger for begge parter, idet der skal forhandles om safeguards. Det vil derfor være 

hensigtsmæssigt at samle aktiviteterne i én virksomhed, idet dette vil fungere som en safe-

guard imod risiko108 Konflikter løses internt i virksomheden uden indblanding fra tredje-

mand. 

5.2 Casestudie: De økonomiske rationaler bag DDMV 

Vejle Kommune har, som det fremgå af casebeskrivelsen, indgået et offentlig-privat selskab sammen med 

den erhvervsdrivende aktør, Det Danske Madhus A/S, med henblik på at varetage madservicen i Vejle 

Kommune. I dette afsnit anvendes Williamsons teori og model på madservice-kontrakten med det formål at 

fastlægge, hvilke rationaler jeg vurderer, der ligger bag dannelsen af DDMV. For at kunne placere madservi-

ce-kontrakten i Williamsons model er det nødvendigt at fastlægge graden af dimensionerne, aktivspecifici-

tet og frekvens, og derfor analyseres det i nedenstående afsnit, hvordan de to dimensioner kommer til ud-

tryk i forbindelse med madservice-kontrakten. 

5.2.1 Aktivspecificitet ved madservice-kontrakten 

Et af de forhold, som er relevant i forhold til at kunne fastlægge graden af aktivspecificitet i forbindelse 

med madservice-kontrakten, er de krav, som stilles til selve ydelsen. Vejle Kommune har ansvaret for, at de 

visiterede borgere får leveret mad hver dag. Dette ansvar er omfattet af visse kvalitetskrav, idet der er en 

forventning om, at kommunen levere mad af en vis kvalitet, som lever op til samfundets normer. Det følger 

da også af udbudsmaterialet, at sammensætningen af maden og næringsindholdet skal leve op til de anbe-

                                                           
107

 Williamson, 1985, side 76-77. 
108

 Williamson, 1985, side 78. 



51 
 

falinger, som er udstedt af de danske sundhedsmyndigheder. Ydermere stiller Vejle Kommune krav om, at 

DDMV skal tilbyde et ugentligt udvalg bestående af 12 hovedretter og 9 biretter. Endvidere skal DDMV 

kunne levere mad, som er tilpasset forskellige diæter og kostformer, herunder eksempelvis diabeteskost, 

hjertevenlig kost og fiberrig kost. Vejle Kommune stiller i udbudsmaterialet ligeledes specifikke krav til, 

hvordan leveringen af maden skal foregå, herunder hvornår og hvor ofte leveringen skal finde sted. DDMV 

er derfor nødsaget til at udvikle en detaljeret plan og procedure for, hvordan leveringen af maden skal ad-

ministreres. 

Et af de tildelingskriterier, som Vejle Kommune opstiller i udbudsmaterialet, vedrører forsyningssikkerhed. 

Det er en absolut nødvendighed, at de visiterede borgere i Vejle Kommune får deres mad hver dag, og der-

for er det yderst vigtigt, at DDMV er omstillingsparate, og at de har udarbejdet en nødplan. Baggrunden for 

at forsyningssikkerheden er vigtig, er at Vejle Kommune ikke blot i løbet af kort tid kan finde en ny leveran-

dør, idet madservicen skal overholde mange specificerede krav, som bl.a. følger af ovenstående afsnit. Det-

te forhold udelukker, at madservicen kan betegnes som en standardiseret ydelse. 

For at kunne vurdere graden af aktivspecificiteten i forbindelse med madservice-kontrakten, er det yderli-

gere relevant at analysere, hvorvidt DDMV er tvunget til at foretage specifikke investeringer, som er nød-

vendige for at kunne varetage lige præcis madservicen i Vejle Kommune. I udbudsmaterialet stiller Vejle 

Kommune krav om, at DDMV lejer kommunens eksisterende køkkenfaciliteter. Derudover pålægges DDMV 

at foretage og finansiere en ombygning af disse køkkenfaciliteter. Vejle Kommune anslår, at denne ombyg-

ning vil koste omkring 6 millioner kr. Kommunen er dog forpligtet til at overtage køkkenet til den afskrevne 

værdi, når kontraktperioden udløber efter 10 år. Yderligere er DDMV pålagt at købe det eksisterende inven-

tar i kommunens køkken og kølebil, hvilket har en anslået værdi af 1.300.000 kr. Særligt investeringen i 

ombygningen af køkkenet har en meget høj grad af aktivspecificitet, idet ombygningen er bundet til den 

geografiske placering og derfor udelukkende kan anvendes til at varetage madservice-kontrakten i Vejle 

Kommune. Investeringen medfører, at DDMV bliver yderst afhængig af, at madservice-kontrakten gennem-

føres som planlagt, idet investeringen ellers vil være spildt. Selvom Vejle Kommune er forpligtet til at over-

tage køkkenet til den afskrevne værdi efter 10 år, er DDMV alligevel underlagt et væsentligt tab, såfremt 

madservice-kontrakten afbrydes inden de 10 år er gået. Denne investering taler derfor for, at madservice-

kontrakten kræver en væsentlig grad af aktivspecificitet og derfor er en specialiseret ydelse, hvorimod inve-

steringerne i inventar og kølebil taler for en mixet ydelse, idet disse aktiver kan videresælges. 

Vejle Kommune stiller endvidere krav til antallet af medarbejdere og sammensætningen af de faglige kom-

petencer. Idet madservicen er en tjenesteydelse, vil den selvfølgelig kræve store investeringer i human 

kapitel. DDMV har ansvaret for, at alle medarbejdere er i besiddelse af den påkrævede uddannelser og 
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oplæring. Endvidere stiller Vejle Kommune krav om, at DDMV er fleksibel og åben overfor at tilbyde fleks-

job, skånejob og løntilskudsjob. Det må umiddelbart formodes, at investeringerne i human kapital i løbet af 

kontraktperioden på mindst 10 år kan udgøre en væsentlig faktor. Investeringerne i løbende uddannelse og 

oplæring kan betragtes som en sunk-cost, idet det er en låst investering, som ikke kan sælges igen. Såfremt 

madservice-kontrakten afbrydes inden kontraktperiodens udløb vil investeringerne i den humane kapital 

være tabt, idet DDMV ikke umiddelbart har mulighed for at tage medarbejderne med sig. 

Ovenstående analyser taler for en relativ høj grad af aktivspecificitet, og det er da også min vurdering, at 

madservice-kontrakten ligger et sted lige omkring grænsen i mellem en specialiseret ydelse og en mixet 

ydelse. Med henvisning til ydelses karakter og investeringerne i inventar og kølebil er det dog min endelige 

vurdering, at madservicen på baggrund af Wiliamsons teori kan betegnes som en mixet ydelse. Det skal dog 

endnu engang bemærkes, at ydelsen ligger meget tæt på grænsen til at være en specialiseret ydelse. 

5.2.2 Frekvens ved madservice-kontrakten 

Madservice-kontrakten skal varetages over en periode på mindst 10 år, og med mulighed for yderligere 3 

år. Af udbudsmaterialet følger der klare præciseringer af, hvilke krav madservicen skal leve op til. Disse krav 

må dog med en rimelig sikkerhed formodes at blive ændret i løbet af en periode på mindst 10 år i takt med, 

at de nuværende behov, vilkår og forudsætninger ændres og udvikles. Det fremgår da også flere steder i 

udbudsmaterialet, at Vejle Kommune forbeholder sig ret til at foretage ændringer, her kan eksempelvis 

nævnes antallet af visiterede borgere, omfanget af specialkost, leveringstider, og derudover vil Vejle Kom-

mune løbende fortage stikprøver og kontrolbesøg vedrørende bl.a. kvalitet, næringsindhold, hygiejne og 

arbejdsmiljø. Derudover vil der være uforudsete forhold, som vil medfører, at det er nødvendigt for Vejle 

Kommune, at indsætte nye krav i madservice-kontrakten, jf. antagelsen om begrænset rationalitet. Det kan 

derfor blive nødvendigt, at Vejle Kommune og DDMV løbende skal forhandle disse forhold på plads. Sam-

men med kontraktens lange løbetid taler disse genforhandlingssituationer for, at madservice-kontrakten er 

underlagt en forholdsvis høj frekvens. Dette kan ligeledes støttes af det forhold, at madservice-kontrakten 

kræver en relativt høj grad af aktivitetsspecificitet, hvilket medfører en kompleks kontrakt, som løbende 

kræver tilpasningen i takt med udviklingen i samfundet. På baggrund af dette ræsonnement antages det, at 

frekvensen ved en velfærdsydelse kan betegnes som værende høj, og dermed har karakter af at være gen-

tagende. 

5.2.3 Den efficiente organisationsstruktur 

Madservice-kontrakten er nu blevet analyseret på baggrund af de to dimensioner, aktivspecificitet og fre-

kvens, som Williamson finder relevant i forhold til at kunne fastlæge den efficiente organisationsstruktur. 
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På baggrund af disse analyser er det nu muligt at placere madservice-kontrakten i Williamsons model, som 

ses i afsnit 5.1., og dermed fastlægge den efficiente organisationsstruktur. 

I analysen af madservice-kontraktens aktivspecificitet blev det klart konkluderet, at der ikke var tale om en 

standardiseret ydelse, hvilket betyder, at det ud fra Williamsons model kan fastslås, at markedet og de klas-

siske kontrakter ikke vil være en efficient organisationsstruktur. Rationalet bag denne konklusion er, at 

madservice-kontrakten kræver flere større aktivspecificerede investeringer, hvilket gør DDMV meget af-

hængig af Vejle Kommune. Denne afhængighed medfører en relativ stor sårbarhed overfor opportunistisk 

adfærd og forstyrrelser i markedet, hvilket markedet og de klassiske kontrakter ikke yder en efficient be-

skyttelse imod. Såfremt Vejle Kommune vælger at overdrage varetagelsen af madservice-kontrakten til en 

tilbudsgiver, som udelukkende er en privat erhvervsdrivende, vil både Vejle Kommune og den private aktør 

være underlagt store ex post-transaktionsomkostninger i forbindelse med kontrol og overvågning af kon-

trakten, hvilket med henvisning til Williamsons teori kan betegnes som værende irrationelt og inefficient. 

Analysen af frekvensen ved madservice-kontrakten viste, at der er en klar formodning for, at en køber og 

sælger i løbet af en langvarig kontrakt gentagende gange må forhandle om mindre forhold ved kontrakten, 

således at transaktionen tilpasses udviklingen. Denne formodning udelukker på baggrund af Williamsons 

model dermed de neoklassiske kontrakter fra at være den efficiente kontrakttype for madservice-

kontrakten, idet disse kontrakter ikke er gearet til at løse mange konflikter og genforhandlinger på en effi-

cient måde. Analyserne af graden af aktivspecificitet og frekvens placerer derfor madservice-kontrakten i 

det felt i Williamsons model, hvor de relationelle kontrakter er den efficiente kontrakttype. Idet relationelle 

kontrakter er opdelt i to typer, er næste skridt således at fastlægge, hvorvidt madservicen bør omfattes af 

hybriden og en bilateral kontrakt eller af hierarkiet og en intern organisering. Det skal bemærkes, at græn-

sen imellem disse to organisationsstrukturer i Williamsons model er markeret med en stiplet linje, hvilket 

må fortolkes som værende en flydende grænse. 

I ovenstående analyse af aktivspecificiteten blev det konkluderet, at madservicen skal anses som en mixet 

ydelse. Denne konklusion trækker i retning af, at velfærdsydelsen skal placeres hos de bilaterale kontrakter 

og hybriden. Graden af aktivspecificitet ved madservice-kontrakten lå dog så tæt på grænsen til en speciali-

seret ydelse, at vurderingen af den endelige placering i Williamsons model pga. den flydende grænse er 

relativ usikker. Williamson har dog udtalt, at intern organisering i hierarkiet skal anses som den sidste muli-

ge organisationsstruktur, og at man derfor bør forsøge sig med enten markedet eller hybriden, inden man 
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vælger hierarkiet.109 Denne udtalelse bliver derfor det afsluttende argument for, at madservicens efficiente 

organisationsstruktur er hybriden og en bilateral kontrakt. 

Rationalet bag dette udfald er, at denne organisationsstruktur minimerer de transaktionsomkostninger, 

som er forbundet med madservice-kontrakten. Som nævnt tidligere er Vejle Kommune afhængig af DDMV, 

fordi de yder en relativ specialiseret ydelse, som ikke umiddelbart kan anskaffes andre steder. Ligeledes er 

DDMV afhængig af Vejle kommune, fordi de har foretaget forholdsvis store aktivspecifikke investeringer. 

Begge parter er derfor meget udsatte i forhold til opportunistisk adfærd og hold-up i de situationer, hvor 

kontraktforhold skal ændres og genforhandles. Ved at lade hybriden og en bilateral kontrakt regulere kon-

traktforholdet undgår parterne at skulle overvåge og kontrollere hinanden, hvilket ellers ville have medført 

væsentlige transaktionsomkostninger. Hybriden sikrer en fælles interesse om optimering, hvilket minimerer 

risikoen for opportunistisk adfærd og dermed ligeledes minimerer transaktionsomkostningerne. Ligeledes 

sikrer hybriden, at både Vejle Kommune og DDMV har incitament til at yde en optimal indsat, idet parterne 

fortsat er individuelle og har en individuel indtjening. Den bilaterale kontrakt beskytter den stærke relation 

og afhængighed, som Vejle Kommune og DDMV har til hinanden, idet kontrakten sikrer, at parterne løben-

de kan genforhandle og løse konflikter uden risikoen for, at kontrakten bliver afbrudt. 

5.3 Offentlig-privat selskab 

Williamson har i sin transaktionsomkostnings teori om den efficiente organisationsstruktur skabt en regule-

ringsform, som repræsenterer en lang række ”mellemformer” med egenskaber, som både stammer fra 

markedet og hierarkiet.110 Jeg har tidligere antaget, at offentlig-private selskaber tilhører hybrid-kategorien 

og derfor er repræsenteret i Williamsons teori. Williamson beskæftiger sig dog ikke direkte med offentlig-

private selskaber, og derfor har jeg fundet det nødvendigt at gå ud over Williamsons model. I dette afsnit vil 

jeg derfor dykke dybere ned i de økonomiske rationaler, som ligger bag dannelsen af lige præcis et offent-

lig-privat selskab. 

Et offentlig-privat selskab kan på den ene side sidestilles med en intern organisering, idet alle aktiviteterne 

samles i én virksomhed. På den anden side er en egentlig intern organisation udelukket, idet parterne hver 

især bibeholder sin særskilte identitet. Offentlig-private selskaber opnår derfor egenskaber fra begge for-

hold, hvilket da også er kendetegnet for Williamsons hybrid. Selve selskabsdannelsen skaber en safeguard 

imellem parterne, idet parternes interesser og risici samles i én enhed. Inden for selskabet arbejder parter-

ne derfor for at opnå samme mål. Tages casestudiet i betragtning ses det, at Vejle Kommune og det er-
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hvervsdrivende selskab, Det Danske Madhus A/S, har forskellige interesser, idet Vejle Kommune ønsker en 

god og fornuftig madservice, imens Det Danske Madhus A/S ønsker at øge effektiviteten og indtjeningen. 

Disse to forskellige interesser er dog blevet samlet i et offentlig-privat selskab, hvor både Vejle Kommune 

og Det Danske Madhus A/S arbejder for en god og effektiv madservice. Ydermere kræver dannelsen af et 

offentlig-privat selskab, at begge parter indskyder en andel af selskabskapital, hvilket kan sidestilles med en 

aktivspecificeret investering. Parterne er således blevet endnu mere afhængige af hinanden, idet der er 

risiko for at selskabskapitalen vil være tabt, hvis ikke kontrakten gennemføres som planlagt. Det skal her 

bemærkes, at det er afgørende, at parterne i et offentlig-privat selskab aftaler en nogenlunde ligelig forde-

ling af selskabskapitalen. Såfremt fordelingen ikke er ligelig, vil safeguarden miste sin betydning, idet en 

skæv risiko netop kan medfører hold-up trusler. Et offentlig-privat selskab danner således en safeguard 

imod opportunistisk adfærd, idet parterne ikke har incitament til at snyde eller afbryde kontrakten, idet 

begge parter jagter det samme mål. 

Offentlig-private selskaber, som varetager en velfærdsydelse, adskiller sig fra de øvrige organisationsfor-

mer, idet den offentlige part får en dobbeltrolle. Den offentlige part vil både være sælger i form af selska-

bet og køber i form af offentlig myndighed. Organiseringen i et offentlig-privat selskab skaber således to 

kontraktforhold. Et kontraktforhold inde i selskabet og et kontraktforhold imellem selskabet og den offent-

lige myndighed. Umiddelbart synes dette at ville medføre flere transaktionsomkostninger, men pga. det 

offentliges dobbeltrolle kan det formodentlig undgås. I forhold til konflikter og genforhandlingssituationer 

synes dobbeltrollen at have en positiv effekt, idet købers interesse er sammenfaldende med selskabets. 

Internt i selskabet har den offentlige part og den private part som nævnt ingen incitamenter til at snyde 

eller afbryde kontrakten. Dette gør sig ligeledes gældende i kontraktforholdet uden for selskabet, idet den 

offentlige myndighed er afhængig af at velfærdsydelsen gennemføres. Derudover vil den offentlige myn-

dighed ikke have incitament til at handle opportunistisk overfor det offentlig-private selskab, idet den selv 

er deltager. Således medfører de fælles interesser en minimering af de transaktionsomkostninger, der er 

forbundet med konfliktløsning og genforhandling. Såfremt den fælles interesse ikke var til stede, kunne det 

have kostet parterne store transaktionsomkostninger i forbindelse med svære og lange konfliktløsninger og 

genforhandlinger, som begge ville være underlagt en væsentlig risiko for, at kontrakten ville blive afbrudt. 

Hertil skal det ligeledes bemærkes, at et offentlig-privat selskab, idet det er én enhed, er bedre stillet over 

for uforudsete ændringer end to enheder. I tilfælde af uforudsete ændringer, som kræver genforhandlinger 

af kontraktforholdet, kan det offentlig-private selskab igen drage nytte af at have fælles interesser og et 

fælles mål. Idet risikoen for hold-up trusler og anden opportunistisk adfærd er mindsket i et offentlig-privat 

selskab er selskabet mere fleksibelt overfor uforudsete ændringer. Såfremt velfærdsydelsen havde været 
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varetaget af markedet ville ydelsen pga. sin aktivspecificitet være yderst sårbar overfor uforudsete ændrin-

ger i samfundet. 

Ovenstående safeguards stammer fra hierarkiet, men som nævnt har offentlig-private selskaber også egen-

skaber, som stammer fra markedet. På markedet bibeholder parterne hver sin identitet, hvilket også er 

tilfældet ved et offentlig-privat selskab, idet selskabsdeltagerne stadig hver især driver ”virksomhed” uden 

for selskabet. Overskuddet eller underskuddet inde i det offentlig-private selskab skal i sidste ende fordeles 

imellem den offentlige og den private part, og dette styrker parternes incitamenter til at yde en optimal 

indsats i selskabet. Denne omstændighed sikrer, at parterne ikke har incitament til at handle opportuni-

stisk, og parterne har derfor ikke behov for at kontrollere og overvåge hinanden, hvilket mindsker ex post-

transaktionsomkostningerne. Tager man DDMV i betragtning, følger det af udbudsmaterialet, at Vejle 

Kommune forholder sig ret til løbende at foretage stikprøver og kontrolbesøg for at sikre sig, at kvaliteten 

er som aftalt. På baggrund af ræsonnementet om incitamenterne synes disse stikprøver og kontrolbesøg 

ikke umiddelbart at være nødvendige, idet DDMV har et stærkt incitament til at yde en optimal indsats. 

Således bør Vejle Kommune ikke bruge mange omkostninger på denne opgave, idet dette ville være unød-

vendigt og inefficient som følge af, at kontraktforholdet allerede er dækket af en safeguard. 

Fordelingen af overskuddet i et offentlig-privat selskab kan benyttes som en reguleringsmekanisme i de 

situationer, hvor risikofordelingen er skæv. Som det fremgår af Williamsons teori og eksemplet med DDMV, 

er det sælger, som løber de største risici, idet sælgeren fortager de aktivspecifikke investeringer. I sådanne 

tilfælde vil den overvejende del af overskuddet i det offentlig-private selskab skulle gå til sælger for at 

kompensere for investeringerne. 

Det ses tydeligt, at samarbejdet i et offentlig-privat selskab har nogle klare fordele i forbindelse med vare-

tagelsen af en velfærdsydelse. Organisationsstrukturen har nogle egenskaber, som er særlig velegnet til en 

langvarig og kompleks velfærdsydelse. Denne analyse har derfor vist, hvordan offentlig-private selskaber 

kan mindske de ellers omfattende ex post-transaktionerne, som varetagelsen af en velfærdsydelse medfø-

rer. Således må det derfor kunne klarlægges, at det netop er disse forhold, som er ligger til grund for, at 

offentlig-private selskaber anses som en velegnet organisationsstruktur til varetagelsen af velfærdsydelser. 

5.4 Retspolitisk analyse - Ændringer i et eksisterende kontraktforhold 

Det ses tydeligt i analysen af den efficiente organisationsstruktur, at omstilling og løbende kontrakttilpas-

ninger er essentielle for at kunne udnytte de fordele, som et offentlig-privat selskab medfører for vareta-

gelsen af en velfærdsydelse. I forbindelse med offentlige kontrakter er der dog begrænsninger for, hvilke 

ændringer der kan foretages efter kontraktindgåelsen, idet ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip-
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pet også skal overholdes efter kontraktindgåelse. Der er derfor risiko for, at der opstår en konflikt imellem 

behovet for løbende at kunne tilpasse kontraktforholdene og reglerne om offentlige indkøb. EU-domstolen 

har dog endnu ikke taget stilling til, hvorvidt den omstændighed, at der er tale om en langvarig og kompleks 

tjenesteydelseskontrakt, kan retfærdiggøre en mere lempelig fortolkning af fællesskabsretten. Det er der-

for endnu usikkert at fastlægge, hvor stor konflikten imellem reguleringen og de økonomiske rationaler vil 

være. Formålet med denne retspolitiske analyse er dog at fremlægge et forslag til en fortolkning af fælles-

skabsretten, som tager hensyn til langvarige og komplekse kontrakter, og som derfor er optimal for brugen 

af offentlig-private selskaber, der varetager velfærdsydelser. For at kunne gøre dette, er det dog nødven-

digt først at analysere den nuværende retstilstand, hvilket gøres ved hjælp af nogle konkrete eksempler på 

kontraktbestemmelser fra casen om DDMV, som med tiden kan blive nødvendige at ændre. Udbudsdirekti-

vet og traktaten indeholder ikke bestemmelser, som direkte regulerer forholdet omkring ændringer i et 

bestående kontraktforhold, og gældende ret udledes derfor på baggrund af de almindelige principper.111 

Derfor synes der ikke umiddelbart at være anledning til at udlede en differentieret regulering for A og B 

ydelser på dette område112, og nedenstående analyse vil derfor være gældende uafhængig af, hvilken type 

tjenesteydelse der er tale om. Endvidere udledes retstilstanden på baggrund af EU-domstolens fortolkning i 

Pressetext-sagen113, idet denne sag har vist sig at danne grundlaget for, hvilke ændringer EU-domstolen 

tillader efter tidspunktet for kontraktindgåelse114. 

5.4.1 Ændring af ydelse, kvantitativt eller pris i DDMV 

DDMV er som tidligere nævnt et offentlig-privat selskab, der bygger på et langvarigt og komplekst kontrakt-

forhold, og det er ifølge Williamsons model derfor afgørende, at det offentlig-private selskab løbende kan 

omstille sig. Det er derfor relevant at undersøge, hvilke muligheder DDMV har for at foretage ændringer i 

madservice-kontrakten med Vejle Kommune, på baggrund af traktatens principper og den fortolkning, som 

EU-domstolen har anlagt i Pressetext-sagen. Der tages i nedenstående analyse ikke hensyn til, at der er tale 

om en langvarig og kompleks kontrakt, idet EU-domstolen endnu ikke har udvist dette hensyn. 

Ændring af ydelse 

Vejle Kommune har i udbudsmaterialet udtrykkeligt beskrevet, hvilke opgaver madservice-kontrakten in-

debærer, og hvilke kvantitative og kvalitative krav kontrakten er underlagt. Med tiden kan samfundsudvik-

lingen dog medføre, at selve ydelsen i madservice-kontrakten ikke længere afspejler de aktuelle behov og 
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krav i Vejle Kommune. Eksempelvis kunne der blive behov for, at Vejle Kommune skal udføre mindre rengø-

ringsydelser såsom opvask, let rengøring af køkken eller tømning af skraldespand i borgernes hjem et par 

gange om ugen. Alt andet lige ville det være rentabelt for Vejle Kommune at lade DDMV varetage denne 

opgave, idet selskabet allerede i forbindelse med udbringning af maden sender en medarbejder ud i bor-

gernes hjem. Spørgsmålet er dog, hvorvidt det er muligt for Vejle Kommune at tilføje rengøringsydelser til 

den oprindelige kontrakt med DDMV uden at skulle gennemføre en ny udbudsprocedure. 

Det følger af EU-domstolens fortolkning i Pressetext-sagen, at en kontraktændring, som kan anses som 

værende væsentlig, vil medfører krav om gennemførelse af en ny udbudsprocedure.115 Hertil uddyber EU-

domstolen med henvisning til ligebehandlingsprincippet, at såfremt en ændring i kontrakten ville have gjort 

det muligt for andre aktører at deltage i udbudsproceduren, eller ændringen ville have medført, at et andet 

tilbud ville kunne vælges, er der tale om en væsentlig ændring.116 På baggrund af denne sondring fortolker 

EU-domstolen, at såfremt en ændring tilføjer en ydelse, som ikke var medtaget i den oprindelige kontrakt, 

vil der være tale om en væsentlig ændring.117 På baggrund af dette ræsonnement kan det udelukkes, at 

Vejle Kommune kan lade DDMV udføre mindre rengøringsydelser hos borgerne uden at gennemføre en 

udbudsprocedure. Denne fortolkning af ligebehandlingsprincippet medfører ikke umiddelbart en konflikt 

med de økonomiske rationaler, som ligger bag dannelsen af et offentlig-privat selskab. Dette skyldes, at 

rengøringsydelserne slet ikke ligger inden for DDMVs forretningsområde, og DDMV har derfor ikke foreta-

get aktivspecificerede investeringer på rengøringsområdet. Idet DDMV ikke har forventet og kalkuleret med 

at skulle udføre rengøringsydelser, mister selskabet ikke værdier som følge af, at Vejle Kommune er nødsa-

get til at udbyde rengøringskontrakten i en ny udbudsprocedure. Det skal dog bemærkes, at fortolkningen 

begrænser Vejle Kommune i at opnå en efficient udnyttelse af sine ressourcer, idet der er omkostninger 

forbundet med at gennemføre et udbud. Ligeledes er der risiko for, at Vejle Kommune kommer til at betale 

en højere pris for rengøringsydelserne, end hvis DDMV havde fået tilføjet kontrakten, idet det må formo-

des, at DDMV kan tilbyde en attraktiv pris pga. synergieffekterne. Derfor kan Vejle Kommune blot håbe, at 

DDMV vil byde på kontrakten. Denne ulempe skal dog ses i forhold til ligebehandlingsprincippet, som skal 

sikre, at der ikke sker en fordrejet konkurrence. Således bør EU-domstolen med henvisning til proportiona-

litetsprincippet vurdere, hvorvidt kravet om en ny udbudsprocedure på rimelig vis kan stå i forhold til Vejle 

Kommunes inefficiente forbrug af ressourcer, jf. afsnit 3.1.2.3.  

Såfremt Vejle Kommune allerede i udbudsmaterialet havde tilføjet en option vedrørende mindre rengø-

ringsydelser, kunne dette retfærdiggøre, at Vejle Kommune kunne undgå en ny udbudsprocedure. Det kan 
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nemlig udledes af Pressetext-sagen, at såfremt en ændring er udtrykkeligt hjemlet i de oprindelige kon-

traktbestemmelser, kan dette være i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet.118 Det ville dog på 

baggrund af gennemsigtighedsprincippet ligeledes være et krav, at omfanget og indholdet af disse mindre 

rengøringsydelser var blevet beskrevet tilstrækkeligt detaljeret i det oprindelige udbudsmateriale. Endvide-

re ville det være et krav, at tilbudsgiverne skulle anføre en pris for rengøringsydelserne i deres tilbud, såle-

des at det var muligt for den ordregivende myndighed at udvælge det bedste tilbud på baggrund af både 

madservicen og rengøringen.119 

Ændring i kvantitet 

Det kunne også tænkes, at Vejle Kommune fik behov for at ændre på kvantiteten i madservice-kontrakten. 

Denne ændring kunne eksempelvis bestå af en forøgelse af omfanget af de daglige måltider, hvilket både 

kunne skyldes en forøgelse af antallet af visiterede borgere eller et ønske om at tilbyde borgerne to målti-

der mad om dagen. Det følger af de særlige kontraktbestemmelser i bilag A, at Vejle Kommune kan ændre 

antallet af borgere omfattet af madservicen, såfremt der opstår behov herfor. Idet Vejle Kommune har 

taget højde for denne ændringsmulighed allerede i udbudsmaterialet, har det været kendt af alle potentiel-

le og aktuelle tilbudsgiverne. Det er derfor i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, at Vejle 

Kommune undlader at afholde en ny udbudsprocedure pga. denne ændring jf. Pressetext-sagen. Det kan 

dog diskuteres, hvorvidt ændringsmuligheden er beskrevet tilstrækkelig detaljeret i kontrakten, således at 

også gennemsigtighedsprincippet er overholdt. I denne situation er det min vurdering, at det er relevant at 

lægge vægt på, hvor stor ændringen i antallet af visiterede borgere er, idet dette har betydning for om æn-

dringen er væsentlig eller ej. For at imødekomme dette problem kunne Vejle Kommune have indsat en 

statistik over den forventede udvikling i visiterede borgere i udbudsmaterialet. 

Såfremt kvantitetsændringen derimod skyldes ønsket om at tilbyde borgerne to måltider mad om dagen, 

synes der umiddelbart at være tale om en mere omfattende ændring af kontraktforholdene, idet denne 

kvantitets-option ikke er anført i den oprindelige kontrakt. Det er derfor nødvendigt at vurdere, hvorvidt 

ændringen kan betegnes som væsentlig, jf. Pressetext-sagen. Der vil med ændringen umiddelbart være tale 

om en fordobling af DDMVs afsætning og under forudsætning af, at der benyttes de oprindelige enhedspri-

ser, vil der også alt andet lige være tale om en fordobling af omsætningen. DDMV vil med denne ændring 

derfor have mulighed for at øge indtjeningen væsentligt, idet de allerede har foretaget de nødvendige inve-

steringer i køkkenfaciliteter og inventar. Udover at ændringen vil være en fordel for DDMV, vil det også 

være besparende for Vejle Kommune, idet de undgår at skulle gennemføre en ny udbudsprocedure. Det 
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følger dog af EU-domstolens fortolkning i Pressetext-sagen, at såfremt kontraktens økonomiske balance 

ændres til fordel for den private part, vil der være tale om en væsentlig ændring.120 Idet en fordobling af 

indtjeningen klart kan anses som en ændring af den økonomiske balance til fordel for DDMV, vil ændringen 

kræve, at Vejle Kommune gennemfører en ny udbudsprocedure. Endvidere må det formodes, at den om-

fattende ændring ville have gjort det muligt for andre aktører at deltage i udbuddet, og Vejle Kommune 

ville have haft mulighed for at acceptere et andet tilbud end det, som Det Danske Madhus A/S fremlagde. 

Denne omstændighed medfører også et krav om en ny udbudsprocedure, jf. Pressetext-sagen. 

Hvis det derimod formodes, at DDMV fastsætter en ny enhedspris, som udregnes på lige fod med den op-

rindelige enhedspris, vil der ikke være tale om en ændring af kontraktens økonomiske balance. Kontrakten 

får dog stadig en væsentlig større værdi end den oprindelige kontrakt, hvilket kan påvirke den grænseover-

skridende interesse og de krav, som kan udledes heraf, jf. afsnit 3.1.2.1. Endvidere ville der også i denne 

situation have været mulighed for, at andre tilbudsgivere end de oprindeligt antagne kunne have deltaget i 

udbuddet, og det er ligeledes muligt, at Vejle Kommune kunne have valgt et bedre tilbud. Disse omstæn-

digheder synes på trods af, at den økonomiske balance er uændret at medføre krav om en ny udbudspro-

cedure. Hvorvidt denne fortolkning strider imod de økonomiske rationaler afhænger af flere forhold. Det 

fremgår nemlig af kontraktbestemmelserne i bilag A, at Vejle Kommune har ret til at genforhandle kontrak-

ten, hvis der sker væsentlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger vedrørende bl.a. behovsmæs-

sige årsager. Såfremt parterne ikke kommer til enighed, har Vejle Kommune ret til at opsige kontrakten. 

Hvorvidt den pågældende kvantitetsændring kan retfærdiggøres ud fra en ændring af de grundlæggende 

forudsætninger, afhænger af en kontraktretslig fortolkning. Idet kontraktsretten ligger uden for afhandlin-

gens analysefelt, jf. afgrænsningerne i kapitel 1, antages det, at Vejle Kommune på baggrund af kontraktbe-

stemmelsen har ret til at genforhandle og efterfølgende opsige madservice-kontrakten med DDMV. Idet 

fællesskabsretten medfører, at en genforhandling ikke er forenelig med ligebehandlings- og gennemsigtig-

hedsprincippet, er dette ikke muligt. Under forudsætning af, at Vejle Kommune ønsker, at de to daglige 

måltider skal indgå i én og samme kontrakt og udføres af én og samme leverandør, er den eneste udvej for 

Vejle Kommune at opsige madservice-kontrakten med DDMV. På baggrund af EU-domstolens fortolkning af 

denne omstændighed er DDMV derfor underlagt en enorm risiko. Ved en ny udbudsprocedure risikerer 

DDMV at miste madservice-kontrakten, hvilket vil medføre, at DDMV lider et stort tab pga. deres aktivspe-

cificerede investeringer. Som det fremgår af udbudsmaterialet i bilag A er DDMV pålagt at foretage relativt 

store investeringer i både inventar og ombygning af køkkenfaciliteter for at kunne udføre madservice-

kontrakten, og DDMV er derfor utrolig afhængig af, at madservice-kontrakten gennemføres som planlagt, 
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jf. afsnit 5.2.1. Den sikkerhed for, at de kan tjene deres investeringer hjem, som den private part umiddel-

bart kunne opnår ved at indgå i et offentlig-privat selskab, jf. afsnit 5.3., vil muligvis være tabt, som resultat 

af den EU-retlige regulering. På baggrund af disse ræsonnementer kan det konkluderes, at såfremt EU-

domstolen ikke tager hensyn til de økonomiske rationaler i sin fortolkning, vil den EU-retlige regulering 

skabe en yderst usikker situation for de offentlig-private selskaber, som varetager en velfærdsydelse. 

Ændring af pris 

I løbet af kontraktperioden kan DDMV få brug for at regulere de priser, som de har indregnet i den oprinde-

lige kontrakt. Det følger af udbudsmaterialet i bilag A, at DDMV i sit tilbud skal fremlægge et forslag til en 

prisreguleringsmetode, og det kan derfor antages, at den endelige kontrakt indeholder en prisregulerings-

klausul. Såfremt denne prisreguleringsklausul er tilstrækkelig detaljeret og beskriver, hvor ofte prisen regu-

leres, må den klart kunne antages at være i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet.121 Tvivlen 

opstår nærmere, når der er tale om større uforudsete prisændringer, som forsages af begivenheder såsom 

krig, oliekrise, finanskrise, naturkatastrofe, den teknologiske udvikling eller lignende, som ikke kan forud-

ses. Sker der eksempelvis en uforudset rentestigning, som medfører, at DDMVs investeringer ikke længere 

giver det forventede afkast, vil DDMV være nødsaget til at foretage en regulering af prisen, således at en 

stigning i priserne afhjælper rentestigningen. Spørgsmålet er dog, hvorvidt denne prisregulering er forene-

lig med EU-domstolens fortolkning, når ændringen ikke fremgår af den oprindelige kontrakt. Det følger af 

EU-domstolens fortolkning, at prisen udgør en vigtig betingelse i en offentlig kontrakt, og at en ændring 

heraf risikerer at medføre en tilsidesættelse af gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet, såfremt 

prisændringen ikke er udtrykkelig hjemlet i de oprindelige udbudsbetingelser.122 Det kan i mange tilfælde 

være svært at argumentere for, at en prisændring er uvæsentlig, særlig hvis prisændringen er til fordel for 

den private aktør, idet der så kan ske en forvridning af konkurrencen.123 Prisændringer kan dog anses som 

uvæsentlige, hvis de kan retfærdiggøres objektivt.124 Ifølge EU-domstolens fortolkning i Pressetext-sagen 

synes lovkrav eksempelvis at kunne betegnes som en objektiv begrundelse, idet EU-domstolen her anførte, 

at en omregning til den nyindførte euro er en uvæsentlig ændring.125 I tilfældet med Vejle Kommune, hvor 

prisændringen skyldes en rentestigning, er det min vurdering, at EU-domstolen vil kræve, at Vejle Kommu-

ne skulle udbyde kontrakten på ny, idet prisændringen ikke umiddelbart synes at kunne retfærdiggøres på 

en objektiv baggrund. På baggrund af disse betragtninger kan det konkluderes, at DDMV er yderst sårbart 

overfor uforudsete prisstigninger, som ikke kan retfærdiggøres på en objektiv baggrund.  Eksempelvis kan 
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væsentlige prisstigninger betyde, at det ikke er økonomisk rentabelt for DDMV at udføre madservice-

kontrakten, og selskabet derfor er nødsaget til at afbryde kontrakten. Som nævnt ovenfor er DDMV netop 

afhængig af, at madservice-kontrakten gennemføres som planlagt pga. de aktivspecificerede investeringer, 

og en afbrydelse af kontrakten vil derfor have store økonomiske konsekvenser for selskabet. I dette tilfælde 

ses der således et tydeligt eksempel på, at der opstår konflikter imellem de økonomiske rationaler og den 

EU-retlige regulering af offentlige indkøb. 

5.4.2 Forslag til EU-domstolens fortolkning 

På baggrund af ovenstående analyse ses det, at den fortolkning, som EU-domstolen har anlagt i Pressetext-

sagen på nogen områder skaber en fornuftig og økonomisk rationel regulering, men til gengæld medfører 

reguleringen på andre områder en irrational og uhensigtsmæssig retstilstand. Dette kommer særligt til ud-

tryk i de situationer, hvor uventede og uforudsete hændelser betinger, at der foretages ændringer og til-

pasninger af kontrakten. Den EU-retlige regulering er medvirkende til, at det for private erhvervsdrivende 

vil være alt for risikabelt at indgå i et offentlig-privat selskab, idet der vil være for stor risiko for, at kontrak-

ten afbrydes. Således hæmmer den EU-retlige regulering de ordregivende myndigheders muligheder for at 

få velfærdsydelser udført igennem offentlig-private selskaber, idet det ikke er attraktivt for private er-

hvervsdrivende. Denne omstændighed må anses som værende kritisabel, idet offentlig-private selskaber 

anses som værende en velegnet organisationsstruktur i forbindelse med varetagelse af en velfærdsydelse. 

Det kunne umiddelbart se ud til, at EU-domstolen i Acoset-sagen generelt havde lempet sit syn og regule-

ring af offentlig-private selskaber, idet EU-domstolen i denne sag tilkendegiver, at en lempeligere regule-

ring er nødvendig for at imødekomme de økonomiske hensyn, som ligger bag offentlig-private selskaber.126 

Det følger dog yderligere af Acoset-sagen, at EU-domstolen med henvisning til netop Pressetext-sagen fast-

slår, at enhver væsentlig ændring af kontrakten medfører en pligt til at afholde en ny udbudsprocedure.127 

EU-domstolen har ikke haft mulighed for at anvende eller uddybe den fortolkning, som dem anlagde i Pres-

setext-sagen, og der er derfor usikkerhed omkring rækkevidden af Pressetext-sagen.128 Jeg finder det derfor 

relevant at fremlægge, hvordan EU-domstolen bør inddrage de økonomiske rationaler i sin fortolkning af 

fællesskabsretten, når der er tale om et offentlig-privat selskab, som varetager en langvarig og kompleks 

velfærdsydelseskontrakt. 
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Det ses tydeligt i ovenstående analyse, at DDMV’ overlevelse afhænger af, at det er muligt at foretage æn-

dringer i det oprindelige kontraktforhold i løbet af kontraktperioden. Der er dog ingen tvivl om, at der skal 

være grænser for hvilke ændringer og hvornår disse ændringer kan foretages, idet det er essentielt, at lige-

behandlings- og gennemsigtighedsprincippet overholdes med henblik på at forfølge formålet med det indre 

marked. Udfordringen bliver derfor at finde en balance imellem de økonomiske rationaler og principperne 

om ligebehandling og gennemsigtighed. 

Som nævnt ovenfor har EU-domstolen i sin fortolkning ikke nævnt, hvorvidt det tidsmæssige aspekt i en 

kontrakt har relevans for vurderingen af, om en kontraktændring er forenelig med den EU-retlige regule-

ring. Det er dog min vurdering, at det tidsmæssige aspekt netop har en meget væsentlig betydning for, 

hvorvidt en ændring kan anses for at være i overensstemmelse med reguleringen. Dette skyldes, at når der 

er tale om et langvarigt og komplekst kontraktforhold kan det være svært og nærmest umuligt på forhånd 

at fastlægge de præcise rammer for en hel kontraktperiode.129 Denne betragtning stemmer ligeledes 

overens med den økonomiske antagelse vedrørende begrænset rationalitet, som danner grundlaget for 

den økonomiske metode, jf. kapitel 1. Således bør rammerne for, hvilke ændringer det er muligt at foreta-

ge, være mere fleksible og rummelige jo længere tid der er gået efter kontraktindgåelsen, idet det er nød-

vendigt at erkende, at alle langvarige kontraktforhold har behov for justeringer undervejs.130 Endvidere må 

det formodes, at jo længere tid der er gået efter kontraktindgåelsen, jo mindre er sandsynligheden for, at 

parterne oprindeligt har til hensigt at omgås reglerne. 

Ifølge EU-domstolens fortolkning kan en ændring retfærdiggøres på en objektiv baggrund.131 Med henvis-

ning til at der bør være en generel erkendelse af, at alle langvarige kontraktforhold har behov for justerin-

ger undervejs, bør EU-domstolen anse kontraktperioden som en objektiv begrundelse for, at en ændring 

kan retfærdiggøres. På baggrund af dette ræsonnement bør fortolkningen af reglerne være relativ skærpe-

de i de situationer, hvor ændringer foretages kort tid efter kontraktindgåelsen, hvorimod fortolkningen bør 

blive mere lempelig i takt med kontraktens løbetid. Selvom en kontrakt har løbet over en længere periode, 

er det dog stadig relevant at vurdere, hvorvidt der er tale om tilføjelse af en helt ny ydelse til kontrakten. En 

helt ny ydelse, som ikke har været omfattet af den oprindelige kontrakt, skal medføre krav om, at der skal 

gennemføres en ny udbudsprocedure, idet dette forhold er i strid med ligebehandlingsprincippet og ej hel-

ler kan retfærdiggøres af de økonomiske rationaler, jf. afsnit 5.4.1. Der bør således lægges vægt på om, der 

er tale om den samme ydelse og de samme centrale elementer, som i den oprindelige kontrakt, således at 
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der reelt er tale om det samme kontraktforhold.132 Denne fortolkning vil sammenholdt med kontraktens 

løbetid gøre det muligt at foretage ændringer, som pga. uforudsete hændelser kræver ændringer af kvanti-

teten, kvaliteten eller prisen, så længe der stadig er tale om den samme ydelse. Det er min vurdering, at 

denne fortolkning er i overensstemmelsen med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, idet æn-

dringerne kan retfærdiggøres på en objektiv baggrund. 

5.5 Delkonklusion 

En velfærdsydelse kan betegnes som en kompleks og langvarig ydelse, fordi den skal leveres løbende over 

en lang periode og er underlagt mange specifikke krav og specificeringer. For at kunne varetage en vel-

færdsydelse kræver det, at der foretages investeringer med en høj grad af aktivspecificitet, idet mange 

velfærdsydelser er specialiserede og unikke tjenesteydelser, som ikke kan fås andre steder. Endvidere kræ-

ver det en evne til at omstille og tilpasse sig pga. uforudsete hændelser, idet en velfærdsydelse er underlagt 

en høj frekvens af ændringsbehov. Varetagelsen af en velfærdsydelse vil derfor være underlagt store trans-

aktionsomkostninger, herunder særligt de ex post omkostninger som opstår pga. kontrol og genforhandling 

af kontrakten. Ifølge Oliver E. Williamsons transaktionsomkostningsteori om den efficiente organisations-

struktur kræver denne type ydelse derfor en specialiseret organisationsstruktur, idet den kan mindske 

transaktionsomkostningerne. En specialiseret organisationsstruktur kan sikre parterne imod bl.a. hold-up 

trusler og anden opportunistisk adfærd, som opstår pga. parternes stærke afhængighed til hinanden. På 

baggrund af Williamsons model blev det konkluderet, at et offentlig-privat selskab har en velegnet organi-

sationsstruktur til at varetage en kompleks og langvarig ydelse. Et offentlig-privat selskab skaber en safe-

guard i parternes kontraktforhold, der sikrer både køber og sælger imod opportunistisk adfærd og risikoen 

for en afbrudt kontrakt. Endvidere skaber et offentlig-privat selskab stærke incitamenter for både køber og 

sælger til at yde en optimal indsats. Et offentlig-privat selskab udnytter derfor risikoen for opportunistisk 

adfærd til at skabe et stærkt samarbejde. De økonomiske rationaler, som ligger bag ønsket om at lade of-

fentlig-private selskaber varetage velfærdsydelserne, må derfor formodes at være transaktionsomkost-

ningsminimering. 

Den økonomiske analyse viste tydeligt, at en af de fordele, som et offentlig-privat selskab medfører til vare-

tagelsen af en velfærdsydelse, er evnen til løbende omstilling og tilpasning. Set ud fra et juridisk perspektiv 

viste det sig dog endvidere at være tydeligt, at reguleringen af offentlige indkøb ikke på nuværende tids-

punkt imødekommer dette økonomiske rationale. Offentlige indkøb er bl.a. underlagt et ligebehandlings- 

og et gennemsigtighedsprincip, hvilke ligeledes skal overholdes i den efterfølgende kontraktperiode. EU-
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domstolens nuværende fortolkning af disse principper bremser mulighederne for at omstille og tilpasse sig i 

forbindelse med uforudsete hændelser, idet den kræver, at den ordregivende myndighed skal gennemføre 

en ny udbudsrunde, såfremt ændringen er væsentlig og ikke kan begrundes objektivt. Parterne i et offent-

lig-privat selskab har derfor ikke mulighed for at foretage en væsentlig ændring af eksempelvis pris, kvanti-

tet og ydelse, såfremt det ikke fremgår af den eksisterende kontrakt. Denne fortolkning medfører en ineffi-

cient retstilstand, idet det for især den private part vil være for risikabelt at indgå et offentlig-privat selskab, 

da deres investeringer er for usikre. De private erhvervsdrivende er derfor tilbageholdende med at benytte 

organisationsformen, som ellers anses for at være velegnet til velfærdsydelser. 

På baggrund heraf kan det derfor konkluderes, at EU-domstolen bør inddrage de økonomiske hensyn i sin 

fortolkning af fællesskabsretten, når der er tale om en langvarig og kompleks kontrakt. EU-domstolen bør 

anerkende, at det er en naturlig følge af et langvarigt kontraktforhold, at der er brug for løbende ændrin-

ger. EU-domstolen bør derfor anse den langvarige kontraktperiode, som en objektiv grund til at foretage 

ændringer i et eksisterende kontraktforhold, således at den anlægger en mere lempelig fortolkning, når der 

er tale om en ændring af et kontraktforhold, som allerede har eksisteret i flere år. 
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6 Konklusion 

Det følger af afhandlingens indledende problemidentifikation, at reguleringen af offentlige indkøb er blevet 

kritiseret for at bremse brugen af offentlig-private selskaber til varetagelse af velfærdsydelser. De retspoli-

tiske analyser, som jeg har foretaget på baggrund af gældende ret og de økonomiske rationaler har da også 

vist, at der på flere områder opstår en konflikt imellem de økonomiske og de juridiske hensyn. 

Den juridiske analyse af, hvilke udbudsretlige forpligtelser en ordregivende myndighed skal efterleve før 

den er berettiget til at tildele en velfærdsydelseskontrakt til et offentlig-privat selskab, har vist, at der er en 

relativ stor usikkerhed og tvivl om, hvordan fællesskabsretten skal fortolkes. Den usikre fortolkning kom-

mer bl.a. til udtryk i forbindelse med den forpligtelse, som ordregivende myndigheder har til at offentliggø-

re, at de ønsker at udbyde en velfærdsydelseskontrakt på markedet. Set ud fra et økonomisk perspektiv 

medfører denne usikre fortolkning, at kontraktparterne og samfundet lider store tab af ressourcer, idet der 

gennemføres fejlbehæftede udbudsprocedurer, som medfører klagesager og inefficiente kontrakter. Denne 

omstændighed kan medføre, at de ordregivende myndigheder afholder sig fra at udbyde velfærdsydelses-

kontrakten på markedet, og at de økonomiske aktører afholder sig fra at byde på en velfærdsydelseskon-

trakt. Det er derfor min vurdering, at det er nødvendigt at sikre en gennemskuelig og sikker retstilstand i 

forbindelse med forpligtelsen til offentliggørelse for at fremme brugen af offentlig-privat selskaber til vare-

tagelse af velfærdsydelser. 

Den usikre fortolkning af forpligtelsen til at offentliggøre en velfærdsydelseskontrakt skyldes ifølge min 

vurdering, at reguleringen af B-ydelseskontrakterne skal udledes af traktatens bestemmelser og principper. 

Det ses tydeligt, at forpligtelsen til at offentliggøre A-ydelseskontrakter ikke er underlagt nogen tvivl, idet 

det klart og tydeligt fremgår af udbudsdirektivet, at den ordregivende myndighed skal offentliggøre en ud-

budsbekendtgørelse i EU-Tidende. Derimod er tvivlen og usikkerheden stor i forbindelse med B-

ydelseskontrakter, idet traktaten ikke indeholder klare og konkrete bestemmelser om, hvordan en vel-

færdsydelseskontrakt skal offentliggøres. Analysen har vist, at kravene til offentliggørelsen af B-

ydelseskontrakter afhænger af, hvorvidt velfærdsydelseskontrakten har grænseoverskridende interesse og i 

så fald, hvilken grad af grænseoverskridende interesse. Jo mere grænseoverskridende interesse en kontrakt 

har, jo mere vidtgående og dækkende skal offentliggørelsen af den være. Analysen har endvidere vist, at 

den grænseoverskridende interesse skal bedømmes på baggrund af kontraktens genstand og værdi. 

Idet det er nødvendigt, at de ordregivende myndigheder vurderer flere forskellige omstændigheder såsom 

kontraktens genstand og værdi for at udlede en passende grad af offentliggørelse, er der risiko for, at de 

begår fejl flere gange undervejs. Derfor synes der ligeledes at være en stor risiko for, at de ordregivende 
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myndigheder kan ende med at anlægge forskellige fortolkninger på enslydende situationer. Det er netop 

denne omstændighed, der gør, at jeg vurderer, at usikkerheden omkring retstilstanden skyldes, at B-

ydelseskontrakter er reguleret af traktaten. På den baggrund vurderer jeg, at lovgiver bør overveje ligeledes 

at underlægge B-ydelseskontrakterne udbudsdirektivets regulering og dermed fjerne kategoriseringen af A 

og B ydelser. Såfremt alle tjenesteydelser underlægges samme klare og tydelige regulering i udbudsdirekti-

vet, er det min vurdering, at man vil kunne undgå tvivl og usikkerhed og dermed mindske antallet af fejlbe-

hæftede udbudsprocedurer. 

På baggrund af min anskuelse af problemstillingen kan det derfor konkluderes, at lovgiver bør inddrage de 

økonomiske hensyn i sin regulering af forpligtelsen til at offentliggøre og dermed fjerne kategoriseringen af 

A og B ydelser i udbudsdirektivet. Således vil retstilstanden være mere gennemskuelig og sikker, hvilket alt 

andet lige vil gøre det mere attraktivt for både de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører at 

hhv. udbyde og byde på velfærdsydelseskontrakter, og dermed vil det fremme brugen af offentlig-private 

selskaber til varetagelsen af velfærdsydelser. 

Den usikre fortolkning af fællesskabsretten kommer ligeledes til udtryk i den situation, hvor en ordregiven-

de myndighed ønsker at indgå i et offentlig-privat selskab, som skal varetage en velfærdsydelse. Spørgsmå-

let er primært, hvorvidt de ordregivende myndigheder er forpligtet til at foretage en dobbelt udbudsproce-

dure. Idet EU-domstolen kun har afsagt én dom om denne konkrete problemstilling, er der tvivl om række-

vidden af EU-domstolens fortolkning i denne dom. Tvivlen medfører efter min vurdering, at der er risiko for, 

at de ordregivende myndigheder anvender en fremgangsmåde, som er inefficient og i strid med fælles-

skabsretten, hvilket bremser brugen af offentlig-private selskaber til varetagelsen af velfærdsydelser. 

Analysen har vist, at de ordregivende myndigheder på nuværende tidspunkt anvender to forskellige frem-

gangsmåder, hvor begge fremgangsmåder har til hensigt at undgå en dobbelt udbudsprocedure. Den ene 

fremgangsmåde, hvor den ordregivende myndighed i én og samme udbudsprocedure udvælger og tildeler 

kontrakten til den bedst egnede tilbudsgiver, blev introduceret i Acoset-sagen. EU-domstolen fandt, at det 

er foreneligt med fællesskabsretten at undlade at gennemføre en dobbelt udbudsprocedure, såfremt ud-

budsproceduren efterprøver både de finansielle, tekniske, operative og driftsmæssige krav og tilbuddets 

økonomiske fordele. Det er dog efter min vurdering usikkert om denne fortolkning også finder anvendelse 

på den anden fremgangsmåde, hvor en ordregivende myndighed uden konkurrenceudsættelse danner et 

offentlig-privat selskab med henblik på at deltage i udbuddet om ordregiveres egen velfærdsydelseskon-

trakt. Selvom EU-domstolens fortolkning i Acoset-sagen umiddelbart synes at medføre, at denne frem-

gangsmåde er uforenelig med fællesskabsretten, er der dog en klar formodning om, at EU-retten ikke regu-

lerer den selvstændige omstændighed, at en ordregivende myndighed danner et offentlig-privat selskab. 
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Det er derfor min vurdering, at EU-domstolen, når den får mulighed for det, bør fremlægge en klar fortolk-

ning, der præcist fastlægger hvilke fremgangsmåder til udvælgelse af den private selskabsdeltager og den 

efterfølgende tildeling af en velfærdsydelseskontrakt, der er forenelig med fællesskabsretten. I den forbin-

delse er det min vurdering, at EU-domstolen bør tage hensyn til, at den pågældende fremgangsmåde risike-

rer at give den private selskabsdeltager en konkurrencefordel, hvilket er i strid med ligebehandlingsprincip-

pet. Ligeledes bør EU-domstolen tage hensyn til, at den pågældende fremgangsmåde kan anvendes til at 

omgå reglerne, idet fremgangsmåden er uigennemsigtig, hvilket kan medfører, at konkurrenceudsættelsen 

af velfærdsydelseskontrakten blot er en kunstig konstruktion. Afslutningsvis bør EU-domstolen tage hensyn 

til, at fremgangsmåden kan risikere at medføre en inefficient varetagelse af velfærdsydelser, idet kontrak-

ten som følge af ovenstående omstændigheder ikke udsættes for en reel konkurrence. 

På baggrund af min anskuelse af problemstillingen kan det derfor konkluderes, at EU-domstolen på bag-

grund af både juridiske og økonomiske hensyn bør fastslå, at det udelukkende er foreneligt med fælles-

skabsretten, at en ordregivende myndighed undlader at gennemføre en dobbelt udbudsprocedure, såfremt 

den anvendte procedure både efterprøver de finansielle, tekniske, operative og driftsmæssige krav og til-

buddets økonomiske fordele. Såfremt denne fortolkning følges af EU-domstolen, er det min vurdering, at 

det vil blive mere attraktivt og efficient for både ordregivende myndigheder og økonomiske aktører at ind-

gå offentlig-private selskaber, som har til hensigt at varetage en velfærdsydelse. Det er derfor min vurde-

ring, at denne fortolkning netop vil fremme brugen heraf. 

Sidst men ikke mindst har den retspolitiske analyse, som jeg har foretaget på baggrund af de økonomiske 

rationaler vist en klar konflikt imellem den juridiske regulering og en velfærdsydelseskontrakts behov for 

løbende at kunne omstille og tilpasse sig i takt med samfundets udvikling. Konflikten opstår særligt, når 

uforudsete hændelser skaber et behov for at foretage ændringer i kontrakten. Dette skyldes, at EU-

domstolens fortolkning af fællesskabsretten kræver, at den ordregivende myndighed gennemfører en ny 

udbudsprocedure, hvis der foretages en væsentlig ændring, som ikke allerede er anført i den eksisterende 

kontrakt. Denne fortolkning skyldes primært, at ligebehandlingsprincippet også skal respekteres i den peri-

ode, hvor kontrakten gennemføres, således at det ikke er muligt at omgå reglerne om offentlige indkøb, 

ved blot at ændre kontraktforholdene efter udbuddet er gennemført. EU-domstolens fortolkning af ligebe-

handlingsprincippet medfører dog, at det ikke er attraktivt for økonomiske aktører at indgå i et offentlig-

privat selskab, som har til hensigt at varetage en velfærdsydelse, og derfor bremses brugen heraf. For at 

fremme brugen af offentlig-private selskaber til varetagelse af velfærdsydelser er det derfor nødvendigt at 

finde en balance imellem de økonomiske rationaler og fællesskabsretten. 
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Analysen af, hvorfor et offentlig-privat selskab netop er velegnet til at varetage velfærdsydelser, har vist, at 

varetagelsen af en velfærdsydelse kræver investeringer, som har en høj grad af aktivspecificitet, idet en 

velfærdsydelse er en unik ydelse, som skal opfylde helt specielle og brugerdefinerede behov. Endvidere har 

analysen vist, at en velfærdsydelse er underlagt en høj frekvens, idet den pga. sin kompleksitet gentagende 

gange har behov for ændringer. Kombinationen af disse to dimensioner medfører, at en velfærdsydelse er 

underlagt store ex post-transaktionsomkostninger, og en velfærdsydelse har derfor brug for en specialise-

ret organisationsstruktur, som indeholder foranstaltninger, der mindsker disse transaktionsomkostninger. 

Transaktionsomkostningerne opstår, fordi en velfærdsydelseskontrakt er langvarig og kompleks, hvilket 

medfører en stærk afhængighed imellem køber og sælger. Køber er meget afhængig af, at sælger præsterer 

den ydelse, som de har aftalt, fordi det ikke umiddelbart er muligt for køber at få den pågældende vel-

færdsydelse andre steder. Sælger er afhængig af, at kontrakten gennemføres som planlagt, fordi sælger 

ikke umiddelbart kan afsætte den pågældende velfærdsydelse andre steder. Denne afhængighed medfører, 

at parterne hver især er underlagt store risici for at blive udsat for hold-up trusler eller anden opportuni-

stisk adfærd fra den anden part. For at beskytte sig imod disse risici er parterne derfor nødsaget til at kon-

trollere og overvåge hinandens adfærd i forbindelse med opfyldelsen af velfærdsydelseskontrakten. Dette 

medfører store ex post-transaktionsomkostninger. 

På baggrund af Oliver E. Williamsons transaktionsomkostningsteori om den efficiente organisationsstruktur 

har det vist sig, at et offentlig-privat selskab netop indeholder foranstaltninger, som kan mindske disse 

transaktionsomkostninger. Et offentlig-privat selskab skaber en safeguard i parternes kontraktforhold, idet 

selskabsdannelsen medfører en fælles interesse og et fælles mål for parterne, og selskabet sikrer derfor 

parterne imod opportunistisk adfærd. Endvidere sikrer den fælles interesse og det fælles mål, som er skabt 

inde i selskabet, at begge parter har stærke incitamenter til at yde en optimal indsats. Et offentlig-privat 

selskab er derfor en velegnet organisationsstruktur til varetagelsen af en velfærdsydelse. 

For at fremme brugen af offentlig-private selskaber til varetagelsen af velfærdsydelser skal det inden for 

den juridiske regulering være muligt at udnytte de fordele, som et offentlig-privat selskab netop tilvejebrin-

ger. Derfor bør EU-domstolen inddrage et hensyn til de økonomiske rationaler i sin fortolkning af fælles-

skabsretten. Som det blev nævnt indledningsvist opstår konflikten særligt i forbindelse med ligebehand-

lingsprincippets begrænsning af mulighederne for at foretage løbende ændringer i et eksisterende kon-

traktforhold. Det er derfor min vurdering, at EU-domstolen bør acceptere, at løbende kontraktændringer er 

en naturlig følge af komplekse og langvarige kontrakter, og dermed fortolke denne omstændighed som en 

objektiv begrundelse. EU-domstolen bør dermed tillade, at parterne i et offentlig-privat selskab, som vare-
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tager en velfærdsydelse, foretager løbende ændringer i velfærdsydelseskontrakten, såfremt ændringer kan 

retfærdiggøres af kontraktens løbetid. 

Overordnet set kan det konkluderes, at for at fremme brugen af offentlig-private selskaber til varetagelse af 

velfærdsydelser er det nødvendigt, at både lovgiver og EU-domstolen tager hensyn til, at de ordregivende 

myndigheder og de økonomiske aktører skal være omfattet af en gennemskuelig retstilstand, som ikke 

giver anledning til usikkerhed og tvivl. Såfremt der er tvivl og usikkerhed om, hvordan reglerne skal forstås 

og anvendes, afholder både de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører sig fra at indgå i of-

fentlig-private selskaber med henblik på at varetage en velfærdsydelse. Analyserne har vist, at når der ind-

gås et offentlig-privat selskab, som har til hensigt at varetage en velfærdsydelse, er der mange ressourcer 

på spil, og det er derfor yderst vigtigt, at parterne ikke er udsat for usikkerhed og unødvendige risici. Endvi-

dere skal EU-domstolen tage hensyn til, at de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører skal 

have mulighed for at udnytte de fordele, som et offentlig-privat selskab giver til varetagelsen af en vel-

færdsydelse. Såfremt parterne ikke har mulighed for at udnytte fordelene, er det ikke attraktivt at indgå i et 

offentlig-privat selskab. Lovgiver og EU-domstolen bør derfor i hhv. reguleringen og fortolkningen sikre, at 

det er attraktivt og sikkert for både de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører at bruge of-

fentlig-private selskaber til varetagelse af velfærdsydelser. 
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7 Fortegnelse over retsakter, domme, mv.  

EU-retlige retsakter 

 Traktaten, Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. 

 Udbudsdirektivet, 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. 

Afgørelser fra EU-domstolen 

 Teleaustria, sag 324/98, Telaustria Verlags GmbH og Telefonadress GmbH mod Telekom Austria AG. 

 Bent Mousten Vestergaard, sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab. 

 Stadt Halle, sag C-26/03, Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH mod Arbeitsgemeinschaft 

Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna. 

 Coname, sag C-231/03, Consorzio Aziende metano (Coname) mod Comune di Cingia de’ Botti. 

 An Post, sag 507/03, Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber mod Irland.  

 Kommissionen mod Østrig, sag C-29/04, Kommissionen mod Østrig. 

 SECAP, sag C-147/06 og C-148/06, SECAP Spa og Santorso Soc. coop. arl. mod Comune di Torino.  

 Pressetext, sag C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Republik Österreich (Bund) 

mfl. 

 Lianakis, sag C-532/06, Lianakis AE mfl. mod Dimos Alexandroupolis.  

 Acoset, sag C-196/08, Acoset SpA mod Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragu-

sa m.fl.. 

Generaladvokaters forslag til afgørelse 

 Acoset, sag C-196/08, Forslag til afgørelse af generaladvokat D. Ruiz-Jarabo Colomer fremsat den 2. 

juni 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:DA:PDF
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 Teleaustria, sag C-324/98, Forslag til afgørelse af generaladvokat Nial Fennelly fremsat 18. maj 

2000. 

Kommissionens grønbøger og fortolkningsmeddelelser 

 KOM(2004) 327, Grønbog om offentlig-private partnerskaber og fælleslovgivningen om offentlige 

kontrakter og koncessioner. 

 (2006/C 179/02), Kommissionens fortolkningsmeddelelse om den fællesskabsret, der finder anven-

delse på tildeling af kontrakter, som ikke eller kun delvis er omfattet af udbudsdirektiverne. 

 C(2007)6661, Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelse af fællesskabslovgivningen 

om offentlige kontrakter og koncessioner på institutionelle offentlig-private partnerskaber 

(IOPP’er) 

 (2009/C 292/01) – Kommissionens meddelelse – Modværdierne af tærskelværdierne i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF  

 KOM(2011)15, Grønbog om modernisering af EU’s politik om offentlige indkøb mod et mere effek-

tivt europæisk marked for offentlige indkøb. 
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9 Bilag A 

Fakta om madservice-kontrakten 

 Primo 2008 var 1.130 borgere i Vejle Kommune visiteret til et dagligt måltid mad. 

 DDMV tilbød en pris på 54 kr. pr. måltid (gennemsnitligt). 

 Anslået kontraktværdi: 86.892.480 kr.133 

Uddrag fra udbudsmateriale 

 Følgende opgaver skal løses: 

o Fremstilling af hovedret og biret inklusive afvigelser – f.eks. diætkost. 

o Levering af maden til den enkelte borgers privatadresse, til Vejle Kommunes plejecentre, Klø-

verhaven og Smidstrupparken beliggende i henholdsvis Vejle og Børkop, samt til Ældrecentret 

Sandbjerg beliggende i Give. 

o Administration af ordningen. 

 DDMV skal tilbyde mindst 12 forskellige hovedretter og 9 forskellige biretter pr. uge.   

 Udvælgelseskriterier 

o Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder organisation, ejerforhold og selskabs-
form. 

o Erklæring på tro og love vedrørende:  

 gæld til det offentlige 

 endelig afsagt dom 

 miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø. 

o Ovenstående tro- og loveerklæringer kan hentes på:  

www.imm.dk/tro_og_love.htm 

o Aktuel referenceliste med relevante leverancer. 

o Seneste to afsluttede årsregnskaber. Årsregnskaberne skal kun vedlægges i ét eksemplar i 
papirform samt i elektronisk form. 

                                                           
133

 Kontraktværdien er beregnet på baggrund af det beløb, som Vejle Kommune forventes at skulle betale over 48 
måneder, jf. udbudsdirektivets art. 9, stk. 8,litra b ii.  
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 Tildelingskriterier 

o Valg af leverandør sker i henhold til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vurderingen 
sker på baggrund af nedennævnte delkriterier: 

Tildelingskriterier Vægtning 

Økonomi 45 %                  

Levering og forsyningssikkerhed 20 %                  

Kvalitet og service 20 %                  

Miljø 15 %                  

o Ad 1  Ved vurdering af økonomien indgår alle prisfastsatte forhold. 

o Ad 2  Ved vurdering af levering og forsyningssikkerhed indgår frist for afbestilling og 
ændring af bestillinger samt sikkerhed for gennemførelse af produktion og udbringning, 
herunder tilbudsgivers nødplan. Desuden indgår tilbudsgivers forslag til ombygning. 

o Ad 3 Ved vurdering af kvalitet og service indgår tilbudsgivers kvalitetssikring og ser-
vice over for både borgere og kommunen, herunder tilrettelæggelse af samarbejdet og 
værdigrundlag/personalepolitik. Derudover indgår en helhedsvurdering af det leverede. 

o Ad 4 Ved vurdering af miljø indgår hvilken type emballage, der anvendes, samt til-
budsgivers indsats på en række miljøområder, blandt andet kørsel og affaldshåndtering. 

 Leverandøren skal fremlægge et forslag til en prisregulerings-metode, herunder hvor ofte og hvor-

når, der reguleres første gang. 

 Der er en forventning i Vejle Kommune om, at Leverandøren, såvel i teori som i praksis, kan løse sine 

opgaver i et tæt samarbejde med kommunen, således at borgerne oplever Vejle Kommunes og Leve-

randørens personale som et samlet personale.  Herunder, at Leverandørens personale har kendskab til 

og forståelse for, at der løses en serviceopgave på lige fod med andre kommunale serviceopgaver. 

 Leverandøren er forpligtet til at forestå og finansiere ombygning af køkkenfaciliteter. 

 Leverandøren er forpligtet til at investere i nyt inventar. 

 Leverandøren skal kunne levere alle typer kostformer, inklusiv diæter. 
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 Det bemærkes, at Vejle Kommune herudover forbeholder sig ret til at foretage kontrol i det omfang, 

kommunen finder dette hensigtsmæssigt. Leverandøren skal være behjælpelig med denne kontrol.  

Særlige kontraktbestemmelser 

 Uopsigelig kontrakt med løbetid på 10 år. 

 Vejle Kommune har en option på kontraktforlængelse i tre år. 

 Vejle Kommune kan ændre antallet af borgere såfremt der opstår behov herfor. 

 Konflikter søges afværget gennem forhandling og eventuelt voldgift. 

 Væsentlige ændringer i kontraktens grundlæggende forudsætninger giver Vejle Kommune ret til at 

kræve kontrakten genforhandlet, og såfremt parterne ikke bliver enige har Vejle Kommune ret til at 

opsige kontrakten. 

 




