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The purpose of this thesis is to analyse how (if at all) the European Union can overcome societal 

challenges and secure a dominant position on the global market as an important player when it 

comes to scientific and technological progress.  

It is pointed out that a specific measure to achieve this goal is the use of Public-Private-Innovation 

partnerships (PPI’s), where a public authority and private partners corporate to create innovative 

solutions for the public sector, and hereby, consequently, lift the scientific and technological level of 

the public sector. Procurement in the public sector is responsible for 19% of the European Union 

GDP, which makes it a very relevant measure to secure the European Union a dominant position on 

the global market.  

The problems subject to the analysis are the legal barriers and economical implication that prevent 

PPI’s from occurring within the internal market. The legal barriers consist of the fact that the award 

of public contracts by or on behalf of Member States’ authorities might not comply with the principle 

of equal treatment in the situation where a public authority purchase the innovative solution produced 

from the PPI’s, due to the close cooperation during the development of the innovative solution. The 

economic implications consist of problems related to how EU can provide incentives for creating 

PPI’s, without undermining the efficient and effective competition within the internal market.  

These questions will be analysed in turn. Firstly, by assessing the legal consequences of a solution 

developed in a PPI’s, it will be examined whether it will comply with the principle of equal treatment 

if the aforementioned solution is subject to public procurement. Secondly, by examining how the 

market structures monopoly and perfect competition affect the static and dynamic efficiency of 

creating innovation, and, by using the Coase theorem and Pigou’s theory of externalities, analysing 

why there is a lack of PPI’s in the internal market.  

The analysis shows that, in order to comply with the principle of equal treatment in the Directive on 

Public Procurement, Article 57(4), litra f, public authorities have to either (1) exclude the private 

partner from bidding, or (2) have to publish all information. Furthermore, the analysis shows that 

parties are prevented from reaching a Pareto-optimal scenario when joining a PPI, because of the 

transaction costs and unclear property rights related to joining a PPI. These effects can be mitigated 

or overcome by compensating the parties and by distributing property rights from the beginning, and, 

consequently, making them less unclear. Furthermore, to make sure that PPI’s that are socially 

optimal are created, an additional compensation should be awarded the parties.  

In this thesis, a solution based on Pigou – that is, where compensation is provided by property rights 

– is suggested, and an efficient way for the European Union to compensate and distribute property 

rights between the parties, is recommended. Regarding the latter, it is concluded that property rights 

ought to be distributed to the private partner under conditions of forced licenses within the internal 

market and free internal use for public authorities. The conditions are suggested with the purpose to 

avoid monopolies to be established, whilst still providing incentives in the form of ex post profits for 

private partners. In order to make this distribution, and to impose such conditions on parties, the 

current Directive on Public Procurement has to be amended. This thesis suggests that such 

amendments should allow private partners to participate in the procurement of innovative solutions, 

without being excluded from, or having a full disclosure condition attached to the participation. Such 

an amendment will (whilst keeping the Directive in compliance with the principle of equal treatment) 

allow private partners to receive an advantage.  

In conclusion, this thesis suggests that the European Union can acquire a dominant position on the 

global market of scientific and technological progress, if the suggested changes to property rights 

and to the current Directive on Public Procurement are implemented.  

Abstract 
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Kapitel 1 Præsentation 

1.1 Indledning 

“Tiden er inde til at sætte Europas ambitionsniveau op. Vi må handle nu for at hjælpe Europa til at 

blive det globale kraftcenter for innovation, som der er potentiale for”.1  

 

Denne agenda fremhæves af EU-kommissionen i en pressemeddelelse fra 2018. Her står innovation 

i den offentlige sektor højt på dagsordenen, når der fremlægges strategier inden for Den Europæiske 

Union, til at sikre målet om EU’s konkurrenceevne på det globale marked.2 

I 2010 blev EU 2020-strategien3 vedtaget, hvor det netop er fastsat, at investering i forskning og 

udvikling skal stige til 3 % af EU’s samlede BNP, for at sikre den langsigtede vækst og position på 

det globale marked.4 

I sammenhæng med dette, beskrives det i EU’s Horizon 2020-program5 fra 2014, at innovation6 er 

en af værktøjerne til at løse fremtidens samfundsmæssige problemstillinger og samtidig styrke EU’s 

konkurrenceevne globalt.7 En del af drivkraften bag dette, skal være den offentlige sektors indkøb, 

ved direkte at efterspørge innovative løsninger.8 På den måde skabes der via det offentliges 

efterspørgsel et marked for innovation, som tidligere har været drevet af den private sektor. At 

inddrage den offentlige sektor til at sikre et innovativt indre marked, er derfor en stor del af målet om 

at øge den globale konkurrenceevne, da den offentlige sektor udgør 19%9 af EU’s samlede BNP. 

                                                

1 Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse, En fornyet dagsorden for forskning og innovation: Europas 
chance for at forme fremtiden. Bruxelles, den 15. maj 2018 
2 se bl.a. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget, En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi, COM(2018) 28 final, og 
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget, Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid - En europæisk indsats for 
bæredygtighed, COM(2016) 739 final 
3 Meddelelse fra Kommissionen, EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig 
4Meddelelse fra Kommissionen, EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig, side 5 
5Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – 
rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF EØS-
relevant tekst 
6 Jean Hartley (2005) Innovation in Governance and Public Services: Past and Present, Public Money and 
Management, 25:1, 27-34, side 27.  
7Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – 
rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF EØS-
relevant tekst 
8 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546, side 18 
9 European Semester: Thematic factsheet – Public procurement – 2017 22 November 2017 
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Dette vil derfor åbne op for et stort marked,10 hvor kun en beskeden del af de offentlige indkøb 

tidligere har været rettet mod innovation.11 

Et af de værktøjer det offentlige kan anvende til at efterspørge og skabe denne form for innovation, 

er Offentlige-Private-Innovationssamarbejder (OPI’er).12 OPI’er er et tæt og gensidigt samarbejde, 

med henblik på nytænkning og udvikling af nye løsninger, hvor parterne agerer som 

udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede 

problemer:13 

 

Eksempel fra Sverige14 

“Electrified roads (2013) 

The purpose of this project is to create a knowledge base for industrial, academic and political 

decisions on possible future development and implementation of electrified roads in the Swedish road 

traffic system for heavy traffic. The demand for transport is increasing. Sweden does not have 

capacity in the railroad system to meet the demands. Railroads are expensive, and time is scarce to 

expand the railroad system. However, Sweden has capacity in the road system. Electrified light traffic 

is not critical and the implementation of such vehicles is in progress. However, there is no sufficiently 

good sustainable solution for heavy traffic.”15 

 

Det potentielle marked for OPI’er beskrives som at være stort, og samarbejdsformen er i flere lande 

blevet brugt til at løse forskellige offentlige behov.16 Fremkomsten af samarbejdsformen er dog ikke 

hyppig og ved gennemgang af gennemførte OPI’er på markedet17 kan det konstateres, at disse har 

omhandlet en videreudvikling af en kendt løsning i en ny kontekst som eksemplet fra Sverige 

ovenfor. EU’s mål om at hæve den globale konkurrenceevne kræver, at ambitionsniveauet sættes 

op,18 og der sker revolutionerende udvikling og implementering af nye produkter eller tekniske 

løsninger,19 der medfører omfattende effektiviseringer og forbedringer, for at øge værdien af de 

                                                

10 Meddelelse fra Kommissionen, C(2018) 3051 - Guidance on Innovation Procurement, side 12 
11 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546, side 18 
12 Meddelelse fra Kommissionen, C(2018) 3051 - Guidance on Innovation Procurement, side 12 
13 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation, Erhvervs- og Byggestyrelsen, marts 2009, og 
Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet, 
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, Maj 2014, og Seks modeller for offentlig-privat samarbejde – 
En guide til kommunerne, KL, Udbudsportalen ,December 2010 og Regional Experiences with PPI, Analysis 
by INNOBA ApS for Clusterix 2.0, November 2018, Region Syddanmark 
14 Der vil i løbet af afhandlingen blive fremlagt praktiske eksempler i form af disse bokse. 
15 OECD (2017), Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public Governance 
Reviews, OECD Publishing, Paris, side 53 
16 OECD (2017), Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public Governance 
Reviews, OECD Publishing, Paris. 
17 Se Bilag 1, med oversigt over analyser og rapporter der beskriver OPI’er i EU og Danmark 
18 Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse, En fornyet dagsorden for forskning og innovation: Europas 
chance for at forme fremtiden. Bruxelles, den 15. maj 2018 
19 Se bl.a. Jean Hartley (2005) Innovation in Governance and Public Services: Past and Present, Public Money 
and Management, 25:1, 27-34, side 28 
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offentlige ydelser.20 EU står derfor overfor en udfordring ift. at indfrie de mål, der er beskrevet i EU’s 

2020-strategi, om løsning af fremtidens samfundsmæssige problemstillinger og styrkelse af EU’s 

globale konkurrenceevne, da dette ikke kan ske uden at der samarbejdes om at udvikle nye 

produkter og nye løsninger.21  

 

1.1.2 Problemstilling 

OPI’er er en samarbejdsform mellem en eller flere offentlige organer og private aktører, hvor der 

samarbejdes om at forske og udvikle nye løsninger for det offentlige, i den offentlige sektor. Dette 

sker ved, at parterne indgår i et tæt og gensidigt samvirke med fælles finansiering og vidensdeling, 

hvor relationen mellem parterne ikke kan karakteriseres som et klassisk aftager- leverandørforhold, 

da løsningen stadig er ukendt og endnu ikke eksisterer.22 Det offentlige indgår i samarbejdet med 

ønsket om at effektivisere og/eller kunne løse samfundsmæssige problemstillinger, hvor den private 

part søger at skabe nye forretningsmuligheder og kommercialisering af eventuelle løsninger.23  

Det er netop i kombinationen mellem privat og offentlig part, at OPI’er er et stærkt værktøj til at løse 

samfundsmæssige problemstillinger i forbindelse med at innovere den offentlige sektor. 

Kombinationen udligner de informationsasymmetrier, der er for den offentlige og den private part, 

f.eks. om markedet, produktion og effektivisering, mod viden om funktioner, behov og processer i 

den offentlige sektor.24 

Problemets grundlag vil illustreres i Figur 1.1 og 1.2 og forklares nedenfor, for at give et overblik over 

den problemstilling som afhandlingen vil analysere. 

 

Generelt når det offentlige indgår i samarbejder med det private marked, er det underlagt 

bestemmelserne for EU-udbud, for bl.a. at beskytte samhandlen og undgå, at der sker 

konkurrenceforvridning på det indre marked. Udbudsretten kræver at offentlige ordregivere 

overholder en række procedurer og bestemmelser for at sikre, at de offentlige indkøb ikke påvirker 

konkurrencen på det indre marked negativt.25 Disse juridiske rammer er grundlaget for OPI’er, både 

i forhold til deres formål om at sikre den global konkurrenceevne, men også i forhold til EU-rettens 

                                                

20 Moore, M. H. (1995), Creating Public Value: Strategic Management in Government (Harvard University 
Press, Cambridge). og Jean Hartley (2005) Innovation in Governance and Public Services: Past and Present, 
Public Money and Management, 25:1, 27-34, side 27 
21 Meddelelse fra Kommissionen, EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig, side 12 
22 Se Kapitel 2 om definition af OPI’er 
23 Meddelelse fra Kommissionen, C(2018) 3051 - Guidance on Innovation Procurement, side 3 
24 Meddelelse fra Kommissionen, C(2018) 3051 - Guidance on Innovation Procurement, side 42 
252014/24/EF direktiv: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2014-02-26 om offentlige udbud og om 
ophævelse af direktiv 2004/18/EF (2014/24). Fremover: Udbudsdirektivet, betragtning 1 og 31 
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regler om offentlige indkøb på det indre marked. Disse er derfor illustreret i Figur 1.1 ved den inderste 

trekant, hvor den øverste cirkel er EU’s globale mål, og de to nederste cirkler illustrerer, henholdsvis, 

venstre cirkel der illustrerer OPI’er som værktøj til at opnå målet i den øverste cirkel via innovation 

og den højre cirkel, det indre marked og den effektive konkurrence, der skal sikre dette og som det 

overordnede mål ligeledes skal sikre. 

Figuren illustrerer derved de problemstillinger, som medlemsstaterne i EU står over for. På den ene 

side en række tiltag, som kræver, at de efterspørger innovation for at øge den globale 

konkurrenceevne og på den anden side de bestemmelser, der skal beskytte den effektive handel og 

sikre ligebehandling på det indre marked.  

Målet om den globale konkurrenceevne kan derfor både komme i konflikt med situationer, hvor 

løsninger udviklet i OPI’er skal indkøbes til den offentlige sektor, men også i forbindelse med, at der 

skal eksistere incitamenter for det private marked til at indgå i samarbejdet. 

Deltagelse fra det private marked antages at afhænge af et forventet afkast af investeringen, som 

gør dem i stand til efterfølgende at kapitalisere en profit.26 Dette aspekt strider igen imod 

konkurrencehensynet, da markedsmagt i flere sammenhænge beskrives som at medføre en 

inefficient markedsstruktur.27  

 

Figur 1.1 

 

 

Det vil derfor i denne afhandling analyseres, hvilke problemstillinger der findes i forbindelse med 

hensynet om at øge den globale konkurrenceevne via innovation i den offentlige sektor, kontra 

                                                

26 Se fremlæggelse af dette argument i den økonomiske analyse afsnit 4.1 
27Se fremlæggelse af dette argument i den økonomiske analyse afsnit 4.2.1.2. 
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hensynet om konkurrence om offentlige indkøb og ligebehandling på det indre marked, ved 

anvendelsen af OPI’er.  

OPI’er består overordnet af forskning og udvikling og en eventuel efterfølgende fase om indkøb af 

løsningen. Hvis eksemplet om forskningen i elektriske vejsystemer i Sverige ovenfor, f.eks. ender 

ud i et lukrativt samarbejde og der bliver fundet en løsning som den private aktør kunne tilbyde, ville 

det være relevant for den svenske stat at indkøbe de nye løsninger til at løse det samfundsmæssige 

problem, og samtidig blive en af de første lande til at implementere en sådan løsning.28 

Afhandlingen vil derfor analysere overgangen fra forskning og udvikling til et potentielt indkøb af 

løsningen. 

Dette gøres, fordi fasen om forskning og udvikling, ofte vil være undtaget fra udbudsbestemmelserne 

jf. Udbudsdirektivet art. 14.29 Det tætte samarbejde som det offentlige har haft med de involverede 

parter, kan resultere i en situation, hvor et senere indkøb af genstanden for innovation bliver 

problematisk, i forhold til overholdelse af de generelle principper om ligebehandling på det indre 

marked, som udbudsbestemmelserne netop søger at sikre.30 Problematikken opstår derfor mellem 

fritagelse fra udbudspligt og efterfølgende forpligtigelse til udbud ved indkøb. 

Problemstillingen suppleres yderligere af den økonomiske problematik, der opstår når EU via OPI’er, 

søger at sikre en ledende markedsposition globalt, og samtidig søger at sikre en efficient 

markedsstruktur inden for EU.  

Der opstår derved en intern problematik der kan illustreres som i Figur 1.2. 

EU har ex ante et indre marked, hvor der eksisterer effektiv konkurrence. Dette marked skal for det 

første sikre, at offentlige og private parter har incitamenter til at indgå i OPI’er så der skabes 

innovation, men for det andet også sikre, at der ex post stadig opretholdes en effektiv konkurrence 

med efficiente priser for den offentlige sektor. Spørgsmålet for EU bliver derfor, hvordan disse 

hensyn kan forenes med hinanden i forhold til at sikre den globale konkurrenceevne. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 

                                                

28 OECD (2017), Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public Governance 
Reviews, OECD Publishing, Paris, side 52 
29 Se kapitel 3, afsnit 3.1.2  
30 Se kapitel 3, afsnit 3.2.2 
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Det er derfor interessant at kigge på mekanismerne bag de to økonomiske hensyn, for at analysere, 

hvordan EU kan gennemføre disse hensyn ved anvendelsen af OPI’er. 

1.2 Problemformulering 

I indledningen blev det slået fast, at der er et marked for OPI’er med stort potentiale for at skabe 

innovation, der kan øge konkurrenceevnen for EU. 

Denne afhandlings grundlæggende problemstilling omhandler derfor forholdet mellem; på den ene 

side forskning og udvikling i OPI’er, der er undtaget udbudsbestemmelserne og den generelle 

incitamentsøgning til indgåelse i OPI’er; mod, på den anden side, det efterfølgende indkøb af en 

sådan løsning uden at det er i strid med udbudsbestemmelserne, eller de økonomiske hensyn, der 

opretholder en effektiv konkurrence på det indre marked. 

 

På baggrund af denne problemstilling fremsættes henholdsvis to juridiske, en økonomisk og en 

integreret problemformulering: 

 

Juridisk problemformulering 

- Hvorvidt er forskning og udvikling i forbindelse med OPI’er undtaget fra Udbudsdirektivet jf. 

art. 14? 

- Hvorvidt er det muligt at indkøbe løsninger udviklet i OPI’er uden, at det er i strid med EU-

rettens ligebehandlingsprincip? 

 

Økonomisk problemformulering 

- Hvorledes er det muligt for EU at sikre en global konkurrenceevne ved anvendelse af OPI’er, 

i medlemsstaternes offentlige sektorer? 
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Integreret problemformulering 

- Hvorledes kan EU foretage en efficient afvejning af hensynet om ligebehandling på det indre 

marked og hensynet om den globale konkurrenceevne ved kompensationen af parterne i et 

OPI? 

1.3 Synsvinkel  

Problemstillingen omhandler overordnet, mulighederne for offentlig innovation i EU som redskab til 

at øge den globale konkurrenceevne. 

Problemformuleringerne er derfor formuleret så det videnskabelige spørgsmål stilles på vegne af 

EU, juridisk i forhold til EU-retlig regulering og økonomisk i forhold til at vurdere, hvordan EU sikrer 

anvendelsen af OPI’er til at nå det globale mål. 

Afhandlingen er derfor udformet ud fra en EU-synsvinkel, hele opgaven igennem. Denne synsvinkel 

er valgt, fordi det relevante problem er i forbindelse med det indre marked i et globalt perspektiv og 

er derfor en analyse, der tager udgangspunkt i et indre markeds analyseniveau. Konklusionen på 

problemstillingen vil derfor være henvendt til EU og det er derfor nødvendigt at analysere de fire 

problemformuleringer ud fra denne synsvinkel.  

Dette har medført, at afhandlingen vil tage udgangspunkt i en opretholdelse af det indre marked og 

det effektive samarbejde inden for EU, og vil derfor ikke forholde sig kritisk til dette. 

 

Den problemstilling, der eksisterer for EU på det globale niveau, er et resultatet af mekanismer på 

det indre marked. Analyseniveauet i den juridiske analyse er derfor på samfundsniveau, da det er 

nødvendigt for at analysere forholdene på det indre marked, der skal sikre det globale mål. Der tages 

derfor udgangspunkt i anvendelsen af Udbudsdirektivet i forhold til OPI’er. 

Det økonomiske problem vedrører OPI’er som værktøj til at forøge EU’s globale konkurrenceevne. 

Besvarelsen af den økonomiske problemformulering vil ligeledes være udformet på 

samfundsniveau, for at kunne analysere mekanismerne på det indre marked, der skal sikre den 

globale målsætning. 

Analyseniveauet fortsættes ligeledes i den integrerede analyse, hvor de juridiske og økonomiske 

implikationer på samfundsniveau kombineres for at besvare en integreret problemformulering på 

indre markedsniveau, ud fra det globale perspektiv. 
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1.4 Afgrænsning  

Innovation, der skaber vækst og øger konkurrenceevnen for det indre marked, kan potentielt ske på 

mange forskellige måde. Afhandlingen analyserer ikke, hvordan dette kan ske uden for den offentlige 

sektor, eller på andre måder en OPI’er. 

Genstanden for innovation vil derfor blive afgrænset i afhandlingen ved at afgrænse sig fra de former 

for innovation, der udelukkende er anvendelse af kendte løsninger på nye innovative måder, uden 

reel innovation. Denne afgrænsning er valgt for at fokusere på de innovative løsninger, der ikke kan 

findes uden tæt samarbejde mellem offentlige og private parter, som har høj samfundsmæssig 

værdi.  

Afhandlingen afgrænser sig ligeledes fra innovation, der udelukkende er drevet af en offentlig eller 

privat part. Dvs. tilfælde hvor det private marked selv har mulighed for at skabe innovation, der løser 

potentielle behov, ej heller tilfælde hvor det udelukkende er det offentlige, der udfører forskning, 

f.eks. i form af forskningsinstitutioner, eller tilfælde hvor det offentlige støtter innovative puljer e.l. i 

form af finansiel støtte. Afhandlingen afgrænser sig ligeledes fra OPI’er, der ikke har til formål at 

innovere offentlige ydelser inden for den offentlige sektor, eksempelvis Kommissionens programmer 

under art.185 og art. 187 TEUF, der er OPI’er som samarbejder om at skabe innovation inden for 

specifikke private industrier; Fast Track to Innovation (FTI) og Future and Emerging Technologies 

(FET) styret af The European Innovation Counsil (EIC). Afhandlingen afgrænser sig derfor fra de 

former for innovation, som ikke er skabt igennem et nødvendigt samarbejde mellem offentlig og 

privat part, eller som omhandler innovation udelukkende i den private sektor. 

Denne afgrænsning skyldes ikke, at det er mindre relevant for den del af den overordnede 

problemstilling, der handler om at skabe vækst og øge EU’s konkurrenceevne, eller at det ikke kan 

være et redskab til at opnå dette. Afgrænsningen, er taget fordi analysen af disse aspekter stammer 

fra særskilte juridiske og økonomiske grundlag. Der er derfor ikke udformet problemformuleringer, 

der indeholder disse aspekter. 

Udover at afgrænse sig fra innovation, der ikke er skabt gennem OPI’er, afgrænser afhandlingen sig 

ligeledes fra bestemte former for OPI’er. Analysen og problemstillingen vil ikke omhandle OPI’er, der 

udelukkende er samarbejde i form af markedsdialog og vidensdeling, eller de OPI’er, hvor det ikke 

efterfølgende er hensigten at der skal implementeres dele af de innoverede løsninger. 

Afhandlingen afgrænser sig også fra OPI’er, der ikke har grænseoverskridende interesse for at 

kunne besvare de videnskabelige spørgsmål ud fra en EU-synsvinkel. 

 

Der er ved udformningen af den juridiske problemformulering lavet en afgrænsning fra juridiske 

områder som OPI’er også er underlagt. Afhandlingen vil derfor ikke analysere den overordnede 

problemstilling i forhold til statsstøttebestemmelserne. 
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Afgrænsningen fra statsstøttebestemmelserne er taget fordi de ikke er direkte relevante for det 

juridiske problem, der eksisterer inden for udbudsretten. Den juridiske analyse afgrænser sig af 

samme grund også fra folkeretlige konventioner. Afhandlingen vil ligeledes afgrænse sig fra 

forsyningsvirksomhedsdirektivet31 og Koncessionsdirektivet.32 

Fundamentet for den juridiske problemstilling omhandler, som beskrevet, problemstillingen mellem 

fritagelse for udbudspligten og efterfølgende forpligtigelse til udbud ved indkøb. Revideringen af 

Udbudsdirektivet har indført en nye udbudsprocedure, innovationspartnerskaber, der i nogle tilfælde 

afhjælper dette problem. Udbudsproceduren er derfor anvendelig i nogle sammenhænge, dog ikke 

i de situationer, hvor der skal foretages reel innovation til løsning af samfundsmæssige 

problemstillinger. Ved disse kræves et højt niveau af innovation, hvilket kan medføre for store 

omkostninger at formulere alle behov, krav og vilkår ex ante, som udbudsproceduren 

Innovationspartnerskaber pålægger ordregiver inden iværksættelse af OPI’et.33 Derfor vil offentlige 

kontrakter vedrørende forskning og udvikling ofte være uden for udbudsbestemmelserne, og det er 

netop problemstillinger i forbindelse med denne situation som denne afhandling vil analysere.  Der 

bliver i afhandlingen derfor afgrænset fra analyse af udbudsproceduren innovationspartnerskaber. 

Der vil ligeledes i afhandlingen afgrænses fra analyse af problemstillingen i forbindelse med de andre 

specifikke former for udbudsprocedure, da analysen af det efterfølgende indkøb af en løsning fra 

OPI’er og ligebehandlingsprincippet analyseret på et generelt plan inden for udbudsretten. 

Ved besvarelsen af den økonomiske problemformulering bliver der afgrænset fra problemstillinger i 

forbindelse med den private parts forventede værdi i forhold til chancen for at vinde det efterfølgende 

udbud. Besvarelsen vil derfor ikke inddrage teori om budstrategier og vurdere disse i forhold til den 

offentlige og den privates incitamenter og værdier af den nye løsning. 

Besvarelsen vil ligeledes afgrænse sig fra forholdet mellem den offentlige og den private part, ex 

post en indgåelse i et OPI. Det interne forhold under selve forskningen og udviklingen vil derfor ikke 

analyseres, eller inddrage Principal-Agent-teori til at vurdere parternes incitaments kompatibilitet og 

evne til at finde frem til den omhandlede innovative løsning. Afhandlingen antager derfor ved denne 

afgrænsning, at en indgåelse i et OPI, medfører en innovativ løsning af den omtalte art. 

Den økonomiske analyser foretages ud fra et globalt perspektiv, men afhandlingen analyserer ikke, 

den konkrete konkurrence på det globale marked i forhold til andre globale aktørers markedsmagt 

og hvordan denne påvirker EU’s konkurrenceevne på markedet. 

                                                

31 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 
om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF 
32 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af 
koncessionskontrakter 
33 J. Edler, L. Georghiou / Research Policy 36 (2007) 949–963, side 954 
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 I den integrerede analyse vil besvarelsen tage udgangspunkt i den juridiske og den 

økonomiske analyse, og afgrænsningerne heri, vil derfor ligeledes afspejle sig i den integrerede 

analyse. Den integrerede analyse vil berøre økonomisk teori om ejendomsrettigheder, men vil ikke 

berøre immaterialretten da dette er en særskilt juridisk problemstilling. 

1.5 Struktur  

Ud fra den ovenstående præsentation af opgaven, vil afhandlingen have følgende struktur for at 

besvare de opstillede problemformuleringer.  

Strukturen skal give et overblik over afhandlingens overordnede sammensætning, og vil samtidig 

blive brugt i metodeafsnittet nedenfor, ved gennemgang af jus, teorier og metoder.  

 

Kapitel 1: Introduktion 

I dette kapitel er en introduktion til formålet og det videnskabelige grundlag for afhandlingen, 

herunder fremstilling af afhandlingens videnskabelige spørgsmål i forbindelse med problemstilling, 

problemformuleringer og synsvinkel. Derudover forklares det i dette kapitel, hvilket teoretisk grundlag 

besvarelserne er bygget på og de metoder, der anvendes til at besvare de videnskabelige 

spørgsmål. Der er i afhandlingen lagt vægt på at forklare det videnskabelige grundlag for 

afhandlingen, da emnet OPI’er er bredt, både i praksis og ud fra en teoretisk tilgang. 

De efterfølgende analyser vil tage udgangspunkt i det, der er fremlagt i dette kapitel og er derfor 

præsenteret som det første i afhandlingen. 

 

Kapitel 2: Definition på OPI 

I dette redegørende afsnit vil en grundlæggende definition af den samarbejdsform som afhandlingen 

omhandler præsenteres. Dette er vigtig for forståelsen af de efterfølgende analyser. Den positive 

afgrænsning på den form for OPI’er som vil analyseres i afhandlingen, er gennemgående i alle 

afhandlingens analyser og er derfor tilføjet i dette særskilte redegørende kapitel. 

 

Kapitel 3: Juridisk analyse 

Dette kapitel indeholder den juridiske analyse af hjemmelsgrundlaget for EU’s mål om at øge den 

globale konkurrenceevne og hjemmelsgrundlaget for OPI’er, herunder, hvorvidt disse er undtaget 

fra udbudspligt jf. Udbudsdirektivets art. 14, samt en analyse af, hvorledes offentlige myndigheder 

efterfølgende kan indkøbe den udviklede løsning, uden at være i strid med 

ligebehandlingsprincippet. 
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Kapitel 4: Økonomisk analyse 

Den økonomiske analyse i dette kapitel, tager udgangspunkt i den økonomiske problemstilling om 

anvendelsen af OPI’er til at sikre den globale konkurrenceevne. Dette kapitel indeholder derfor en 

analyse af, hvorledes markedsstrukturen på det indre marked effektivt kan sikre investering i OPI’er 

og hvordan mekanismer på markedet påvirker parternes Pareto-optimale løsninger, der er 

nødvendige for en social optimal forekomst af OPI’er. 

 

Kapitel 5: Integreret analyse 

I dette kapitel laves der en sammenkobling af de to særskilte problemformuleringer og analyser 

ovenfor. Denne analyse vil derfor anvende delkonklusionerne fra Kapitel 3 og Kapitel 4 og besvare 

den integrerede problemformulering om afvejningen af hensynet om ligebehandling på det indre 

marked og hensynet om global konkurrence via OPI’er. 

 

Kapitel 6: Konklusion 

Det afsluttende kapitel vil opsummere afhandlingens konklusioner. Der vil derfor ikke fremgå noget 

nyt i dette kapitel, men udelukkende være en afsluttende konklusion på afhandlingen, sat i perspektiv 

til de overordnede rammer og problemstillinger beskrevet i indledningen. 

1.6 Teori og metode  

For at skabe en retvisende og videnskabeligt gyldig konklusion på problemstillingen formuleret ved 

de fire problemformuleringer, gør afhandlingens analyser brug af et teoretisk og metodisk grundlag. 

Der vil i nedenstående afsnit redegøres og begrundes for disse metoder og teorier, i henholdsvis 

den juridiske, økonomiske og integrerede analyse. Afsnittet vil forsøge at danne et overblik over, 

hvordan problemstillingen via problemformuleringerne og analyserne søges besvaret. 

1.6.1 Juridisk teori og metode 

I dette afsnit vil der redegøres for den juridiske analyses retsteoretiske og videnskabelige metodiske 

grundlag. Der tages stilling til hvilken retsteori og retssystem der bliver taget udgangspunkt i, hvilke 

retskilder der anvendes, og retskildelæren herom, for at besvare problemformuleringen, samt 

hvordan et videnskabeligt korrekt resultat er sikret ved korrekt anvendelse af den retsdogmatiske 

metode. 
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Den juridiske analyse anskues ud fra den nyligt formulerede retsteori Europæisk realistisk 

retspositivisme.34 Dette medfører, at afhandlingen anskuer retssystemet ud fra en monistisk tilgang, 

hvor retssystemet er et integreret system af, EU-retlige kilder, de enkelte nationale kilder og 

folkeretlige kilder.35 

Gyldigheden af de anvendte retskilder ved analyse af retsfølgen afhænger i denne teori af, at der 

eksisterer en rimelig grad af konsensus, mellem domstole, lovgivere og juridiske forskere inden for 

retssystemet.36 Denne retsteoris gyldighedskriterium, er særligt relevant netop i forhold til samspillet 

mellem national ret, EU-ret og principperne om EU-rettens forrang og EU-konform fortolkning,37 da 

kriteriet medfører at national ret, der underkender EU-retten ikke anses for at være en gyldig regel38 

og medfører en generel svækkelse af nationale lovgiveres rolle,39 og nationale forarbejder.40 

Afhandlingen vil ikke analysere national ret, så dette aspekt af retsteorien vil derfor ikke blive 

kommenteret yderligere, da det ikke har direkte relevans for problemstillingen under antagelsen af 

det monistiske retssystem. 

Der, hvor retsteorien har særlig relevans, er i forbindelse med afhandlingens synsvinkel, der 

udelukkende anskuer problemformuleringen fra EU, med de EU-retlige retskilder som fokus for 

problemet, da hjemmelsgrundlaget for OPI’er i forhold til udbudsbestemmelserne, stammer fra EU-

retten og er harmoniseret lovgivning i form af at medlemsstaterne skal implementere 

Udbudsdirektivets bestemmelser. 

Retssystemet, anvendt i afhandlingen, anser derfor EU-retten som et stort system af retsnormer, 

afgørelser og institutioner, hvor den nationale ret er delelementer af dette.41 

 

Retskildelæren inden for ovennævnte retssystem, er i denne afhandling udelukkende relevant i 

forhold til EU-rettens retskilder.  

De EU-retskilder der er anvendt som hjemmelsgrundlag for retsfølgen er delt op i primærretten, 

bindende sekundærregulering, soft law og praksis,42 og vil blive beskrevet nedenfor. 

Primærretten for afhandlingen er Lissabon-traktaten. Denne består af Traktaten for den Europæiske 

Union (TEU), samt Traktaten for den Europæiske Unions Funktionsområde (TEUF). Disse er den 

                                                

34 Se Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth, Retskilder og retsteorier, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
København, 5. Reviderede udgave, 2017. Forkortes: Tvarnø og Nielsen, 2017, Kapitel 12 
35 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 467-468 
36 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 467 
37 Se sag 6/64 Costa mod ENEL 
38 Se bl.a. Tvarnø og Nielsen, 2017, side 474 og 476-479 
39 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 474 
40 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 476 
41 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 470 
42 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 98 
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øverste EU-retlige regulering og anses for EU-rettens traktatgrundlag.43 Traktatgrundlaget 

indeholder de overordnede mål for EU beskrevet i art. 3, TEU.  

Analysen tager derfor udgangspunkt i denne bestemmelse, for at fastlægge hjemmelsgrundlaget for 

den overordnede problemformulering om EU’s mål om at øge den globale konkurrenceevne og 

samtidig sikre ligebehandling på det indre marked. 

Ligebehandlingsprincippet betragtes inden for EU-retten som et generelt retsprincip, udledt af 

traktaterne og derved en del af primærretten.44 Denne skal derfor inddrages som hensyn ved 

retsanvendelsen af OPI’er og udbudsbestemmelserne i sammenspil med det traktatfæstede 

proportionalitetsprincip.45 

Ud fra primærretten er der jf. art. 294 TEUF, udsted delt beslutningskompetance til EU-Parlamentet 

og EU-Rådet til at udstede sekundærregulering. Den sekundære regulering er, ikke-udtømmende,46 

oplistet i art. 288 TEUF, der blandt andet nævner bindende sekundærregulering; forordninger, 

direktiver og afgørelser, og ikke-bindende sekundærregulering som henstillinger og udtalelser.47 

Relevant for denne afhandling er Udbudsdirektivet, der jf. art. 288 TEUF fungerer som pligtnorm for 

medlemsstaterne til at opfylde indholdet med de tilsigtede mål, men ikke nødvendigvis med den 

tilsigtede form via minimumsharmonisering.48 

I forbindelse med analysen af den sekundære regulering, anvendes forarbejderne til 

Udbudsdirektivet, som fortolkningsbidrag på de områder, hvor den objektive fortolkning ikke er 

fyldestgørende til at opnå en gyldig forståelse af retsreglerne og retsprincipperne. Dette gøres også 

i forbindelse med, at EU-Domstolens nyere praksis ofte inddrager Kommissionens forslag til direktiv, 

når en retsanvendelse skal fastlægges.49 

Ikke bindende regulering, eller soft-law, anvendes ligeledes som fortolkningsbidrag under analysen. 

Soft-law kan defineres som en bred vifte af dokumenter og udtalelser, herunder meddelelser fra 

Kommissionen, der ikke har bindende virkning, men har en indirekte juridisk værdi som retskilde, da 

det ofte har betydning i forbindelse med forståelsen af retsregler, der er bindende regulering.50 

Dette brekræftes blandt andet af EU-domstolen i Sag C-322/88, Salvatore Grimaldi mod Fonds des 

maladies professionnelles, hvor EU-domstolen i præmis 18 udtaler:  

 

“Med henblik på en fuldstændig besvarelse af spørgsmålet fra den forelæggende retsinstans tilføjes dog, at 

de omhandlede henstillinger ikke kan anses for at være ganske uden retsvirkninger. De nationale retsinstanser 

                                                

43 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 98 
44 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 51 
45 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 52 
46 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 104 
47 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 104 
48 jf. Udbudsdirektivets art. 90 og tilhørende præambelbetragtning 138 
49 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 107, for den metodiske gennemgang af anvendelsen af disse, henvises til 
side 20. 
50 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 108 og sag C-322/88 Grimaldi, præmis 18 
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skal således ved afgørelsen af tvister, der indbringes for dem, tage hensyn til henstillinger, navnlig når disse 

kan bidrage til fortolkningen af nationale bestemmelser udstedt til gennemførelse heraf, eller når der er tale 

om henstillinger, som har til formål at udfylde bindende fællesskabsretlige bestemmelser.” 

 

Afhandlingen gør specifikt brug af soft-law regulering som Kommissionens meddelelser om 

flagskibsinitiativer for innovation,51 prækommercielle tilbud,52 Grønbogen til Udbudsdirektivet53 og 

EU 2020 strategien.54 

EU-2020 strategien betragtes som at have en højere værdi inden for soft-law kilderne sammenlignet 

med Kommissionens meddelelser, da den er gyldigt vedtaget af EU-Rådet.55 Retskildeværdien af 

strategien er dog stadig på niveau med soft-law, da det ikke er en direkte pligtnorm over for 

medlemsstaterne og det betragtes derfor ikke som traktatbrud, hvis den ikke overholdes.56 

Strategien er særligt vigtig, da den i flere sammenhænge bliver nævnt som EU’s mål frem til 2020, 

som udbudsbestemmelserne er et af midlerne til at opnå.57 EU 2020-strategien har derfor en vigtig 

del i analysen som stærkt fortolkningsbidrag, da den ligeledes uddyder de bindende traktatfæstede 

mål i art. 3 TEU, og har derfor retskildeværdi i forbindelse med fortolkningen af disse jf. Grimaldi-

sagen ovenfor. 

Udover regulering anvendes også EU-Domstolens retspraksis i den juridiske analyse. Det følger af 

art. 19 TEU, at EU-Domstolen har til opgave at værne om lov og ret ved fortolkningen og 

anvendelsen af traktaterne, samt af bestemmelser, udstedt af de kompetente EU-institutioner. EU-

Domstolens primære opgave er at sikre en ensartet fortolkning af EU-retten, hvorfor disse domme 

kan anses som præjudikater.58  

Derudover har EU-Domstolen kompetence til at afgøre præjudicielle afgørelser i forhold til fortolkning 

af traktaterne, samt gyldigheden og fortolkning af retsakter udstedt af EU’s institutioner jf. art. 267 

TEUF.  

EU-Domstolens retspraksis anvendes derfor i forbindelse med besvarelsen af den juridiske 

problemformulering. Analysen vil gøre brug af dommes obiter dictum i forbindelse fortolkningen af 

regulering og de generelle principper ud fra domstolens udtalelse om disse. EU-Domstolen anvender 

                                                

51 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546 
52 Prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation, 
Europa kommissionen, Bruxelles, den 14.12.2007, KOM(2007) 799 endelig 
53 Bruxelles, den 27.1.2011 KOM(2011) 15 endelig, GRØNBOG om modernisering af EU's politik for offentlige 
indkøb Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb 
54 Meddelelse fra Kommissionen, EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig 
55 Se f.eks. diskussion om retskildeværdi af soft-law i Korkea-aho,Emilia. National Courts and European Soft 
Law: Is Grimaldi Still Good Law?, Yearbook of European Law, Vol. 37, No. 1 (2018), pp. 470–495. 
56 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 110 
57 Se afsnit 3.1.1.2. nedenfor 
58 Tvarnø og Nielsen, 2017, 97 
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i høj grad denne form for udtalelse om generelle principper eller fortolkninger af retskildespørgsmål.59 

EU-Domstolens anvendelse af obiter dicta har ligeledes stor sammenhæng til det gældende 

retssystem, hvor medlemsstaterne er forpligtede til at lave EU-konform fortolkning. Det er derfor ikke 

retsfølgen af det specifikke retsfaktum, men f.eks. udtalelser om fortolkningen af 

ligebehandlingsprincippet i Sag T-125/06, Centro Studio Manieri,60 hvor EU-domstolen i præmis 82 

udtaler: 

 

”Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ligebehandlingsprincippet er et grundlæggende fællesskabsretligt 

princip. Princippet indebærer, at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt og forskellige situationer 

ikke behandles ens, medmindre en sådan behandling er objektivt begrundet.”61 

 

Det er ligeledes nødvendigt at lave en kort metodisk gennemgang af domme som analysen gør brug 

af ved anvendelse af EU-Domstolens ratio decidendi. De to vigtige domme er henholdsvis Fabricom-

dommen62 og Cordis-dommen.63 Fabricom-dommen omhandler, hvorvidt en national bestemmelse 

om et ubetinget forbud mod tilbudsafgivelse fra personer og virksomheder, der har været ansvarlige 

for studier, forsøg, undersøgelser eller udvikling vedrørende bygge- og anlægsarbejder, indkøb eller 

tjenesteydelser, er overensstemmelse med EU-rettens ligebehandlingsprincip.64 EU-Domstolen kom 

frem til, at det faktum at person tidligere har været ansvarlige for forberedende arbejde kan medfører 

en konkurrencefordrejning ved dennes deltagelse i udbuddet.65 Dog slog EU-Domstolen fast, at  

denne nationale bestemmelse rakte videre end hvad der er nødvendigt for at nå målet om 

ligebehandling af samtlige bydende,66 da ligebehandlingen ville kunne opnås ved brug af mindre 

indgribende foranstaltninger.67 Dommen anvendes til at klarlægge formålet med 

                                                

59 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 144 
60 Sag T-125/06, Centro Studi Antonio Manieri Srl mod Rådet for Den Europæiske Union. Sagen omhandler: 
Rådet havde iværksat udbud for en tjenesteydelseskontrakt om samlet drift af en vuggestue. Sagsøger, Centro 
Studi Antonio Manieri Srl, er et selskab, der har specialiseret sig i driften af undervisningsaktiviteter og 
undervisningsinstitutioner, afgav tilbud. Rådet tilbagekaldte udbudsproceduren og gav meddelelse om at 
benytte Kontoret for Infrastruktur og Logistiks (OIB) til opgaven. Sagsøger forelagde påstand om annullation 
af Rådets beslutning under påstand af dennes tilsidesættelse af ligebehandlings- og 
gennemsigtighedsprincippet. Rettens dom: Retten bemærkede ved afsigelse af dom, at 
ligebehandlingsprincippet er et grundlæggende fællesskabsretligt princip. Princippet indebærer, at ensartede 
situationer ikke må behandles forskelligt og forskellige situationer ikke behandles ens, medmindre en sådan 
behandling er objektivt begrundet. Retten fastslog, at eftersom OIB er en tjenestegren i 
fællesskabsinstitutionerne, kan den situation, som den befinder sig i, på ingen måde sammenlignes med den, 
som deltagerne i en udbudsprocedure befinder sig i. Derfor kan bedømmelsen af det af OIB indgivne bud uden 
for rammerne af en udbudsprocedure ikke tilsidesætte ligebehandlingsprincippet. 
61 For overblik over EU-domstols prakis der udelukkednde anvendes efter deres udtalelser om generelle 
restpørgsmål, henvises til litteraturlistens domsregister. 
62 Dom af 3.3.2005 - De forenede sager C-21/03 og C34/03, Fabricom SA mod État belge 
63 T-345/03, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, Athen 
(Grækenland), mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. ECLI:EU::T:2008:67. 
64De forenede sager C-21/03 og C34/03, præmis 2 
65 De forenede sager C-21/03 og C34/03, præmis 28 
66 De forenede sager C-21/03 og C34/03, præmis 34 
67 De forenede sager C-21/03 og C34/03, præmis 32 

https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/EUDT2006125?src=document
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ligebehandlingsprincippet og ved den retsdogmatiske analyse af det efterfølgende indkøb, i forhold 

til hvornår der foreligger en interessekonflikt eller konkurrencefordrejning.  

Cordis-dommen68 omhandler et annullationssøgsmål mellem græske Evropaïki Dynamiki mod 

Kommissionen om tildelingen af den offentlige kontrakt om CORDIS et edb-værktøj, der anvendes 

til at sikre gennemførelsen af de europæiske forsknings- og rammeprogrammer. Kommissionen 

havde som ordregiver undladt visse tekniske oplysninger i udbudsmaterialet, som den vindende 

tilbudsgiver havde kendskab til, grundet dennes tidligere samarbejde med ordregiver. 

EU-Domstolen kom frem til at, den omstændighed, at kun den valgte tilbudsgiver havde kendskab 

til de tekniske oplysninger, havde medført en uberettiget fordel som havde haft betydelig negativ 

indvirkning på sagsøgerens pris og tilbud, og derved tilsidesatte ligebehandlingsprincippet, så 

kontrakten måtte annulleres. 

Dommen anvendes i analysen til vurderingen af art. 41 i Udbudsdirektivet og hvordan det tætte 

samarbejde i OPI’et betragtes i forhold til ligebehandlingsprincippet og tekniske specifikationer. 

Anvendelsen af dommen er dog ud fra et generelt synspunkt om OPI’er, så dommen kan ikke 

entydigt anvendes til at fastlægge en retsstilling, men anvendes til at vurdere afvejning af, hvornår 

det tætte samarbejde om forskning og udvikling kan være i strid med ligebehandlingsprincippet. 

Der gøres i analysen også brug af enkelte præmisser i forhold til domstolens retsfølge i sag T-4/13 

Communicaid Group Ltd mod Kommissionen, der omhandler forståelsen af forudgående 

inddragelse om hvorvidt en tidligere ansat hos ordregiver havde medvirket i udarbejdelsen af 

udbudsmaterialet.69 

 

Ovenstående teoretiske grundlag bruges til at besvare den juridiske problemformulering i en 

retsdogmatiske analyse. Den videnskabelige gyldighed af dette, afhænger af en korrekt anvendelse 

af den retsdogmatiske metode.70 

Den juridiske analyse er struktureret efter den retsdogmatiske metode, hvor relevant faktum udledes 

til retsfaktum og analyseres ved en systematisering, beskrivelse og fortolkning af jus, som består af 

de ovenstående retskilder, for at finde frem til en retsfølge, de lege lata.71 Ved anvendelsen af det 

relevant jus på retsfaktum anvendes de ovenfor beskrevne retskilder i en fast rækkefølge. 

Retskilderne der anvendes er præsenteret ovenfor og inddeles generelt i de overordnede kategorier 

regulering og praksis.72 

 

                                                

68 Sag T-345/03, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen, 
69 For overblik over denne dom henvises der til litteraturlistens domsregister. 
70 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 29 
71 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 29 og 38 
72 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 33 
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Ved fortolkningen af den jus, der anvendes i forbindelse med afhandlingens retsfaktum, gøres der 

brug af retsdogmatisk fortolkning.  

Metodisk laves der en objektiv formålsanalyse, af de relevante bestemmelser i forbindelse med EU’s 

målsætning om forøgelse af den global konkurrenceevne, samt af Udbudsdirektivets 

ligebehandlingsprincip. Dette er henholdsvis i afsnit 3.1.1.2. og 3.2.1.1. Dette gøres på baggrund af, 

at formålsfortolkning i EU-regi, typisk er objektiv og støtter sig til retsakternes ordlyd, formål og 

generelle principper.73 Formålsanalysen foretages derfor som udgangspunkt ud fra selve lovtekstens 

ordlyd, for at finde frem til ordenes juridiske betydning i forhold til retsfaktum.74 Denne fortolkning af 

lovtekstens ordlyd holdes ligeledes op imod de generelle principper inden for EU-retten. Yderligere 

tages der i fortolkningen af bestemmelserne også hensyn til det samlede systems målsætninger,75 

herunder særligt de mål der hjemles i traktaten, samt rettens udviklingstrin på 

fortolkningstidspunktet.76 Sidstnævnte anvendes i forbindelse med fortolkning af de traktatfæstede 

mål, ud fra nyere retskilder som beskriver EU’s fremtidige mål.77 

Den objektive formålsfortolkning vil ligeledes suppleres af subjektive formålsfortolkninger, særligt i 

forbindelse med ovennævnt fortolkningsværktøjer. Dette er dog ikke en hyppigt anvendt fortolkning, 

der hænger sammen med det generelle krav til, at bestemmelserne i direktiver skal være klare og 

utvetydige78. EU-domstolen har dog i nyere praksis gjort brug af forarbejderne ved fastlæggelse af 

bestemmelsers indhold og formål.79 Hertil kan f.eks. nævnes I de forenede sager C-319/93, C-40/94 

og C-224/94, hvor domstolen tager stilling til et præjudicielt spørgsmål angående fortolkningen af en 

fællesskabsretlig bestemmelse, hvor de i præmis 17 udtaler: ”I denne forbindelse bemærkes, at der 

ved fortolkningen af artikel 2, stk. 1, andet punktum, må tages hensyn til bestemmelsens 

tilblivelseshistorie samt til begrundelsen til forordning nr. 26.” 

Den objektive formålsanalyse suppleres derfor af en subjektiv fortolkning, som inddrager forarbejder 

og soft-law, til fastlæggelse af reguleringens formål.  

 

Opsummerende vil den juridiske analyses metodiske retsgrundlag være den EU-retlige retskildelære 

og ud fra den retsdogmatiske metode, holdes retsfaktum op imod den relevante jus, for at finde frem 

til en retsfølge, som er besvarelsen på afhandlingens juridiske problemformulering. 

                                                

73 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 243 
74 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 221 
75 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 243 
76 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 242 
77 Meddelelse fra Kommissionen, EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 
2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af 
afgørelse nr. 1982/2006/EF EØS-relevant tekst 
78 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 107 
79 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 107 
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1.6.2 Økonomisk teori og metode 

Der vil i dette afsnit blive redegjort for den økonomiske analyses teoretiske og metodiske grundlag. 

Der tages stilling til, hvilken økonomisk teori der tages udgangspunkt i og hvordan dette former 

afhandlingens besvarelse. Derudover vil der i afsnittet blive redegjort for anvendelsen af de 

økonomiske teoriers antagelser i analysen og hvordan disse anvendes i besvarelsen af den 

økonomiske problemformulering. 

 

Det vil i den økonomiske analyse besvares, hvorledes det er muligt for EU at sikre en effektiv global 

konkurrenceevne ved brugen af OPI’er, i medlemsstaternes offentlige sektor.  

Analysen er metodisk delt op således, at det først analyseres, hvilken økonomisk markedsposition 

EU søger at opnå via en effektiv global konkurrence, for løbende igennem opgaven at kunne holde 

resultaterne op imod dette mål. Dernæst analyseres det, hvilke økonomiske mekanismer, der kan 

medføre denne globale markedsposition, med fokus på innovation og hvordan dette mest effektivt 

kan udformes på det indre marked. 

For at kunne besvare problemformuleringen sættes konklusionerne fra de disse afsnit, i forhold til 

markedet for OPI’er i den offentlige sektor, for at analysere, hvilken effekt OPI’er har på det indre 

marked og EU’s globale markedsposition, samt hvilke rammer der skal være gældende for at sikre, 

at OPI’er bliver brugt til netop at sikre EU’s markedsposition globalt. 

 

Besvarelsen af afhandlingens problemstilling foretages ud fra en EU-synsvinkel, den økonomiske 

analyse tager derfor udgangspunkt i økonomisk markedsteori for at belyse, hvorledes mekanismer 

på det indre marked kan påvirke EU’s markedsposition globalt.  

Den økonomiske teoris klassiske skole inden for markedsanalyser findes i den neoklassiske teori. 

Den neoklassiske teori vil derfor anvendes som udgangspunkt for den økonomiske analyses 

besvarelse af problemformuleringen, da denne teori analyserer problemformuleringen på det 

ønskede samfundsniveau. 

EU’s ønske om at skabe en øget konkurrenceevne, sker ved at mobilisere mekanismer gennem alle 

led af markedet, dvs. medlemsstaterne, herunder private virksomheder og offentlige myndigheder, 

da disse er aktørerne på det indre marked. 

Det neoklassiske udgangspunkt vil i løbet af analysen ikke kunne besvare alle relevante mekanismer 

for problemformuleringen, da dele af problemstillingen ikke kan analyseres ud fra antagelserne i 

teoriens hårde kerne. Det er derfor nødvendigt at flytte analyseniveauet til partsniveau, for at kunne 
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analysere, hvilke implikationer der forhindrer de offentlige og private parter i at deltage i OPI’er i det 

inter partes forhold. 

Dette er ligeledes i sammenhæng med strukturen på det indre marked. Figur 1.3 illustrerer 

sammenhængen mellem analyseniveauerne i forbindelse med EU som marked. 

 

Figur 1.3 

 

Den økonomiske analyse anvender ud fra en deduktiv forklaringsmetode, allerede udarbejdede 

modeller og teorier, med brug af kvalitative midler, til at skabe ny viden og indsigt i, hvorledes 

eksistensen af OPI’er på det indre marked kan påvirke EU’s globale konkurrenceevne.  

I dette metodeafsnit vil valget af de økonomiske teorier og deres videnskabeliggørelse af analysen 

derfor kort forklares. Teorierne vil i hovedtræk forklares ud fra Imre Lakatos begreber, om den hårde 

kerne og beskyttelsesbælte, i økonomisk teori.80 

1.6.2.1 Neoklassisk teori 

Etableringen af det neoklassiske forskningsprogram udsprang af Cournot’s teorier fra 1838, men 

blev først rigtig etableret i forbindelse med den marginalistiske revolution i økonomien i 1870’erne. 

Alfred Marshall’s udgivelse Principles of economics fra 1890 betragtes som værende et af de 

centrale værker i den neoklassiske teori, da dette var den første ensartede fremstilling af 

fuldkommen konkurrence og monopol.81 

 

Spiro Latsis beskriver det neoklassiske forskningsprogram som situations-deterministisk, fordi 

virksomhedsadfærd primært søges forklaret eller determineret ud fra de ydre, objektive 

                                                

80Lakatos, Imre, For and against method, University of Chicago press, 1999, side 104 
81 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi bind 2, Virksomhedsteori og industriøkonomi, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 1. opslag, 1997. Forkortes: Knudsen, Christian, 1997, side 45 
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situationsbegrænsninger, som virksomheden er underlagt.82 Dette afspejles i den økonomiske 

analyse ved fokuset på markedsstrukturer. Fokuset for analysen er derfor ikke, hvordan 

virksomheder internt agerer eller, hvordan interne faktorer påvirker disse. 

 

Det neoklassiske forskningsprograms hårde kerne består af et ubegrænset rationalitets-princip, der 

giver økonomiske agenter ubegrænsede beslutnings-kompetencer til at finde det optimale 

handlingsalternativ indenfor et eksogent givet mulighedsområde.83 Herudover er et fællestræk for 

alle teorier under den neoklassiske tilgang, antagelsen om, at alle økonomiske agenter agerer 

profitmaksimerende.84 

Disse antagelser er den neoklassiske teoris invariable del, som kan kombineres med en række 

forskellige hjælpehypoteser fra programmets beskyttelsesbælte.  

Forskningsprogrammets beskyttelsesbælte består af en række udskiftelige hjælpehypoteser, som 

specificerer, hvilken markedsstruktur virksomheden befinder sig i, samt hvilken grad af information 

virksomheden har til rådighed.85  

 

Den neoklassiske teori anvendes i den økonomiske analyse til at analysere, hvilken markedsstruktur, 

henholdsvis fuldkommen konkurrence eller monopol, der overordnet set er mest effektiv i forhold til 

at få aktørerne til skabe innovation på det indre marked. Dette gøres ud fra antagelsen om, at 

markedets aktører handler profitmaksimerende og under fuld information. 

 

Det neoklassiske forskningsprogram kritiseres ofte for at anse virksomheder som en lukket 

analyseenhed, hvor virksomhedernes heterogenitet og interne organisationsstruktur ikke 

anerkendes.86 Faktorer som disse vil ikke kunne udelukkes fra at have en påvirkning på dannelsen 

af innovation og indgåelsen af OPI’er.  

Derudover kritiseres den neoklassiske teori også for at have mange urealistiske og hårde antagelser, 

som ikke reflekterer reelle markeder. Dette medfører, at nogle af analysens argumenter har form af 

stilistiske opstillinger, men er stærke forklaringsmodeller for forståelsen af, hvordan de eksogene 

faktorer påvirker markedstilstande, som netop er det den økonomiske problemformulering er 

udformet til.87 

                                                

82 Knudsen, Christian, 1997, side 51 
83 Knudsen, Christian, 1997, side 54 
84 Knudsen, Christian, 1997, side 54 
85 Knudsen, Christian, 1997, side 54 
86 Knudsen, Christian, 1997, side 114 
87 Motta, Massimo, Competition policy theory and practice, Cambridge university press, 12 udgave 2009. 
Forkortes: Motta, Massimo, 2009, side 20 
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1.6.2.2 Udvidelser af den neoklassiske teori 

Det neoklassiske forskningsparadigme tager udgangspunkt i en statisk tilstand.  Denne opfattelse 

udfordres dog af Joseph Schumpeters (Schumpeter) mere dynamiske opfattelse og tilgang til 

markedsstrukturer, herunder særligt i forbindelse med innovation.88 Schumpeters teori indeholder 

delelementer fra den neoklassiske teori i forhold til analyse af ligevægtstilstande, men tillader dog, 

at disse ligevægte ændres i takt med markedets dynamiske udvikling, hvilket læner sig mere op af 

det evolutionære forskningsprogram.89 

Schumpeters teori fastholder antagelserne fra den neoklassiske teoris hårde kerne omkring, at 

virksomheders adfærd påvirkes af eksogene faktorer og at virksomhederne handler ud fra 

profitmaksimeringsantagelsen.90 Konkurrencen på markedet anses dog i stedet som værende en 

proces for opdagelse af ny viden og ikke blot en ligevægt med allokering af ressourcer.91  

Schumpeter hævder, at de væsentligste fremskridt i menneskers velbefindende kommer fra former 

for konkurrence, der introducere nye produkter, nye teknologier, nye forsyningskilder og nye former 

for erhvervsorganisationer. Innovation antages derfor for at bringe økonomien ud af dens ligevægt 

og frem til en ny, hvor innovatørerne tjener større overskud end de resterende aktører. Denne 

ligevægt antages dog at ændre sig igen i takt med, at flere aktører implementerer innovation og 

konkurrencen vil derfor i sidste ende medføre, at alle supernormale overskud fjernes, hvilket igen 

bringer økonomien i en ny ligevægtstilstand.92  

Anvendelsen af Schumpeters dynamiske konkurrenceteori er nødvendig at inddrage for en 

fyldestgørende besvarelse af analysen omkring, hvilken markedsstruktur der på det indre marked er 

mest effektiv til at få skabt innovation på markedet, da den giver et vigtigt udviklingsorienteret 

argument til besvarelsen. 

 

Yderligere for den økonomiske analyses besvarelse af problemformuleringen er det nødvendigt at 

analysere, hvilken effekt OPI’er har på det indre marked, for at kunne besvare, hvorledes EU kan 

bruge denne samarbejdsform til at forøge sin globale konkurrenceevne.  

Det vil derfor også i den økonomiske analyse gøres brug af den del af mikroøkonomien og den 

neoklassiske teori, der betragtes som velfærdsteori. Denne teori belyser, hvorledes beslutninger 

                                                

88 Knudsen, Christian, 1997, side 287 
89 Ellig, Jerry: Dynamic Competition and Public Policy - Technology, Innovation and Antitrust Issues, 
Cambridge University Press, 2001. Forkortes: Ellig, Jerry, 2001, side 16 
90 Knudsen, Christian, 1997, side 288 
91 Ellig, Jerry, 2001 side 16 
92 Ellig, Jerry, 2001 side 17 
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taget af mange individer og virksomheder interagerer i forhold til, hvordan det påvirker individet som 

gruppe, altså samfundet.93 

Velfærdsteorien omhandler organiseringen af markeder og hvordan socialt optimale tilstande opnås 

ud fra et samlet perspektiv af hele markedets velfærd.94 Arthur Cecil Pigou (Pigou) introducerede i 

1920 sin teori om, hvorledes regeringens indgriben over for markedsfejl, såsom eksternaliteter, kan 

øge den samlede velfærd på markedet.95 Pigou argumenterer for, at regeringen ved positive 

eksternaliteter bør yde tilskud og modsætningsvis beskatte ved negative eksternaliteter.96 

Den økonomiske analyse vil derfor også søge at belyse, hvorledes regeringens indgriben i forhold 

til indgåelse af OPI, kan forbedre det indre markeds ligevægt ud fra et velfærdsperspektiv.  

Den generelle forskel for velfærdsøkonomer i forhold til den neoklassiske tilgang, er fokusset på 

samfundet og ofte inddragelsen af lovgiver som en del af de eksogent givne faktorer. 

Velfærdsteorien arbejder stadig under antagelsen om fuld rationalitet og en mikroøkonomisk tilgang 

til markederne, men formålet med teoriens forklaringsmodeller, er ikke at belyse markedets 

ligevægtstilstande i forhold til udbud og efterspørgsel, men den ordinale samfundsnytte af givne 

markedssituationer.97 

1.6.2.3 Coase-teoremet (transaktionsomkostningsteori) 

De foregående analyser tager alle udgangspunkt i markedet som deres analyseniveau og betragter 

udelukkende virksomhedernes adfærd ud fra eksogent givne faktorer.98 Indgåelse af OPI omhandler 

et samarbejde mellem to parter og for at kunne klarlægge, hvorfor sådanne samarbejder ikke 

eksisterer, er analysen nødsaget til at bevæge sig væk fra den neoklassiske teoris hårde kerne, for 

at kunne betragte og analysere alle elementerne af et OPI.  

Dette gøres ved at sænke analyseniveauet ned på partsniveau for at kunne analysere, hvilke interne 

forhold, der forhindre parterne i at indgå i et OPI, illustreret ved den inderste cirkel i Figur 1.3. Den 

økonomiske analyse vil derfor indeholde en analyse, som inddrager 

transaktionsomkostningsteorien, med særligt fokus på Coase-teoremet, for at kunne analysere, 

hvilke økonomiske implikationer, der påvirker parternes indgåelse af en Pareto-optimal løsning.  

Coase forudsætter, i modsætningen til markedsteorierne, at indgåelse og gennemførelse af aftaler 

er forbundet med transaktionsomkostninger.99 Coase antager, at virksomheder alene etableres med 

                                                

93 Cooter Jr., Robert B og Ulen, Thomas, Law and Economics, Pearson, 6. udgave, 2014. Forkortes: Cooter 
Jr. og Ulen, 2014, side 37 
94 Cooter Jr. og Ulen, 2014, side 12 
95 Pigou, A. C, The Economics of Welfare, London, Macmillan and Co, 1920, side 168 
96 Pigou, A. C, The Economics of Welfare, London, Macmillan and Co, 1920, side 168 
97 Cooter Jr. og Ulen, 2014, side 37 
98 Knudsen, Christian, 1997, side 54 
99 Eide, Erling og Stavang, Endre, Rettsøkonomi, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo, 5. opplag, 2013. 
Forkortes: Eide og Stavang, 2013 side 38 
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det formål at indtjene så stor profit som muligt.100 Coase bevæger sig altså ikke væk fra den 

neoklassiske teoris antagelse om, at alle aktører agerer profitmaksimerende, men han 

sammenholder denne antagelse i forhold til virksomheders valg af aftaleindgåelser ud fra de 

transaktionsomkostninger, der er forbundet med de forskellige forhandlinger og aftaler.101 Det 

teoretiske grundlag for denne del af den økonomiske analyse, bevæger sig derfor væk fra den 

situationsdeterministisk løsning, da der findes en hel række udfald afhængig af den kontekst, 

interaktionen foregår inden for. 

 

På baggrund af den gennemgåede økonomiske analyses anvendelse af en række forskellige 

økonomiske teorier, kan det opsummerende siges, at den økonomiske analyse gør brug at det 

neoklassiskes forskningsprogram til at analyse OPI på samfundsniveau, hvor Coase-teoremet, der 

tilhører transaktionsomkostningsteori, anvendes til at analysere parternes beslutning om indgåelse 

af et OPI. Denne metodiske anvendelse af økonomiske teorier gør det muligt at finde frem til et 

videnskabeligt resultat, som svarer på den økonomiske problemformulering.  

 

1.6.3 Integreret teori og metode 

Det integrerede afsnit er en sammenkobling af den juridiske analyse og den økonomiske analyse, 

hvor sammenspillet mellem jura og økonomi i problemstillingen vises sammen med besvarelsen af 

den integrerede problemformulering. 

Den første del af afsnittet er derfor en kort gennemgang af, hvordan juraen har indflydelse på 

økonomien og omvendt, i forhold til afhandlingens problemstilling og analyser. Der vil derfor ikke 

være nogle metodiske ændringer fra det der er forklaret i de to afsnit ovenfor, da den første del af 

dette kapitel udelukkende forholder sig deskriptivt til problemstillingen. 

Anden del af Kapitel 5 består af en retsøkonomisk analyse, hvor en efficient afvejning af 

ligebehandlingsprincippet og hensynet om en global konkurrenceevne vil analyseres. Den 

økonomiske teori vil inddrages som videnskabeligt grundlag for at forklare Udbudsbestemmelserne 

implikationer og økonomiske konsekvenser.102 Den retsøkonomiske analyse vil anvendes til at 

besvare problemformuleringen ud fra en normativ tilgang, i forhold til at udforme en afvejning af de 

to hensyn, og en kompensation til deltagere i OPI’et, som er efficient for samfundet.103 Det sidste 

afsnit af det integrerede kapitel, vil derfor udformes som en retspolitisk overvejelse af, hvordan 

                                                

100 Knudsen, Christian, 1997 side 209 
101 Knudsen, Christian, 1997 side 209 
102 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 430 
103 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 434 
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retsstillingen bør være, med en de lege ferenda retsstilling rettet mod EU.104 Dette afsnit vil ligeledes 

indeholde et konkret forslag til, hvordan en bestemmelse i Udbudsdirektivet bør udformes, for at 

kunne opnå en efficient afvejning af konkurrence- og innovationshensynet.  

Afhandlingens juridiske arbejdsplads udvides derfor i den integrerede analyse ved at supplere 

retskildelæren og retsdogmatiken med en retspolitisk analyse, baseret på retsøkonomiske 

argumenter.105 

Den anvendte teori i analysen vil bevæge sig inden for de samme økonomiske skoler, dvs. 

neoklassisk teori og transaktionsomkostningsteorien, som særligt vil anvendes til at analyserer 

forskellige implikationer af reguleringen i EU. Den integrerede analyse gør derfor særligt brug af 

økonomisk teori inden for Law and Economics, bl.a. af Steven Shavell. Økonomisk teori inden for 

dette felt, er dog stadig underlagt den hårde kerne inden for neoklassisk teori, så der henvises til det 

økonomiske metodeafsnit for gennemgang af disse teorier. 

Den integrerede analyse er den endelige og opsamlende analyse på afhandlingens problemer, disse 

vil derfor samlet blive analyseret, for at besvare problemformuleringen ud fra den overordnede 

problemstilling i forbindelse med OPI’er i EU. 

Den integrerede analyses grundlag kan derfor illustreres efter afhandlingens generelle 

problemstilling i Figur 1.4: 

 

Figur 1.4 

 

 

Vertikalt er figuren delt op i et juridisk grundlag og et økonomisk grundlag. Horisontalt er de to hensyn 

opstillet; øverst hensynet om at skabe en global konkurrenceevne via innovation 

(Innovationshensynet), hvor der både er en tilhørende juridisk hjemmel og et økonomisk grundlag 

og nederst hensynet om ligebehandling og konkurrencen på det indre marked 

                                                

104 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 446  
105 Tvarnø og Nielsen, 2017 side 447 
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(Konkurrencehensynet), hvor der ligeledes er en juridisk hjemmel og et økonomisk grundlag for dette 

hensyn. 

I den juridiske kolonne står de to juridiske hjemler derfor over for hinanden i potentielt modsatrettede 

hensyn, indikeret ved de røde barrierer mellem de to, som illustrerer problemet i Kap. 3, den juridiske 

analyse. Det økonomiske grundlag for innovationshensynet i øverste højre hjørne er grundlaget for 

den økonomiske analyse i Kap. 4, som i den integrerede analyse vil stå over for det muligvis 

modsatrede konkurrencehensyn i nederste højre hjørne af matrixen. Den integrerede analyse vil 

derfor analysere, hvad sammenhængen mellem de juridiske og de økonomiske hensyn er på kryds 

af hinanden og hvordan disse kan kombineres for at kunne besvare den integrerede 

problemformulering om i hvilken grad EU kan lave en efficient afvejning af hensynet om 

ligebehandling på det indre marked og hensynet om global konkurrence via OPI’er. 

  



 

 

   

 

31 af 129 

Kapitel 2 Definition på OPI 
 

Dette afsnit indeholder en kort redegørelse for begrebet Offentlige-Private-Innovationssamarbejder 

(OPI’er), for at give indblik i den praktiske anvendelse af denne samarbejdsform. Redegørelsen er 

nødvendig for at kunne besvare de opstillede problemformuleringer, da der ikke er en klar udviklet 

definition som afhandlingen ellers ville kunne anvende i forbindelse med analyserne. Kapitlet skal 

derved gøre det klart for læseren, hvilken form for OPI, der er grundlag for problemstillingen, da 

OPI’er kan udformes på mange forskellige måder. 

Der bliver først gennemgået en helt bred og overordnet forståelse af samarbejdsformen, som vil 

blive konkretiseret til den specifikke samarbejdsform som afhandlingens problemstilling omhandler 

ud fra en positivt formuleret afgrænsning. 

Den følgende definition bygger på en gennemgang af OECD’s og offentlige myndigheders 

publicerede rapporter, samt gennemgang af forskellige OPI’er.106 

 

Hvis definitionen af et OPI er helt bredt formuleret, kan et OPI afvikles og udformes på mange 

forskellige måder. Generelt er OPI’er i løbet af de sidste ti år, blevet bekrevet som et tæt og gensidigt 

samarbejde, med henblik på nytænkning og udvikling af nye løsninger, hvor relationen mellem 

parterne ikke kan karakteriseres som et aftager- leverandørforhold. Samarbejdet er derfor ikke med 

henblik på levering af en kendt løsning, men parterne agerer derimod som udviklingspartnere, der 

sammen forsker og udvikler nye innovative løsninger på fælles definerede problemer.107 

EU har f.eks. startet syv partnerskaber med industrien under art. 187 TEUF og EU’s Horizon 2020:108 

 

“Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) develops next generation vaccines, medicines and 

treatments, such as new antibiotics. IMI2 is a Joint Technology Initiative (JTI) bringing together 

companies, universities, public laboratories, innovative SMEs, patient groups and regulators. It will 

pave the way for breakthrough vaccines, medicines and treatments to tackle Europe’s growing health 

challenges through a concentrated and combined science and innovation effort. It will help secure 

the future international competitiveness of Europe’s pharmaceutical industry.”109 

                                                

106 Se Bilag I med liste over rapporter der er anvendt til dette formål 
107 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation, Erhvervs- og Byggestyrelsen, marts 2009, og 
Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet, 
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, Maj 2014, og Seks modeller for offentlig-privat samarbejde – 
En guide til kommunerne, KL, Udbudsportalen ,December 2010 og Regional Experiences with PPI, Analysis 
by INNOBA ApS for Clusterix 2.0, November 2018, Region Syddanmark 
108 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – 
rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF EØS-
relevant tekst 
109 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry, besøgt 09/04/19 kl. 15.07 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry
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Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2) accelerates market introduction of clean and efficient 

technologies in energy and transport. “This is a new phase of the first Fuel Cells and Hydrogen Joint 

Undertaking (FCH JU) set up in 2008 to implement the FCH Joint Technology Initiative (JTI). It will 

continue to develop a portfolio of clean, efficient and affordable fuel cells and hydrogen technologies 

to the point of market introduction and help secure the future international competitiveness of this 

strategically important sector in Europe.”110 

 

Den mere specifikke form for OPI som denne afhandlings problemstilling relaterer sig til er, når OPI’et 

er et samarbejde om innovation inden for den offentlige sektor, og ikke industrien som eksemplerne 

ovenfor. Disse former for OPI vil derfor være i forbindelse med det offentliges 

konkurrenceudsættelse, de 19% af EU’s samlede BNP, der bliver grundlaget for samarbejdet. 

Samarbejdsformens kompetencer inden for den offentlige sektor, ligger i at skabe innovation 

gennem udnyttelse af aktørernes komplementære ressourcer.111 Der er derved fokus på både den 

private og den offentlige bundlinje.112 

For den private part er motivationen for at indgå i samarbejdet bl.a. et spørgsmål om vækst og profit, 

hvor det for de offentlige parter er øget produktivitet og omkostningseffektivitet, samt øget kvalitet 

for borgerne i de ydelser, de modtager og samfundet som helhed.113 Derudover får den offentlige 

part adgang til ny viden om teknik og produktion, og den private part får indblik i den offentlige sektor 

og marked, som kan bruges fremadrettet i udvikling af nye ydelser eller produkter, internationalt som 

nationalt.114 Samarbejdsformen kan derfor overordnet set, siges at bidrage til løsninger af potentielle 

samfunds- og velfærdsmæssige problemstillinger, samtidig med at det skaber et marked for 

innovation, der efterfølgende kan kommercialisere de udviklede løsninger, til gavn for andre områder 

og markeder.115 

 

Denne afhandling fokuserer udelukkende på den form for innovation, hvor der ikke er en 

eksisterende løsning på markedet,116  og vil derfor ikke analysere problemstillingen ud fra den 

kontekst, at der ikke skal ske en form for strategisk- og/eller produktinnovation. Et eksempel på kendt 

                                                

110 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry, besøgt 09/04/19 kl. 15.11 
111 Introduction Collaborative Innovation in the Public SectorEva Sørensen & Jacob Torfing, The Innovation 
Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 17(1), 2012, article 1 
112 Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet, 
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, Maj 2014 
113 Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet, 
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, Maj 2014 
114 Seks modeller for offentlig-privat samarbejde – En guide til kommunerne, KL, Udbudsportalen, December 
2010, samt Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på 
velfærdsområdet, Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, Maj 2014 
115 Regional Experiences with PPI, Analysis by INNOBA ApS for Clusterix 2.0, November 2018, Region 
Syddanmark 
116 Jean Hartley (2005) Innovation in Governance and Public Services: Past and Present, Public Money and 
Management, 25:1, 27-34, side 28 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry
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teknologi, der bliver brugt i en ny sammenhæng, er f.eks. det britiske OPI om ubemandede ubåde 

til kortlægning af søbunden. De anvendte teknologier var velkendte på markedet, men blev 

sammensat på en specifik måde for at løse det strategiske behov: 

 

“SBRI supports the development of a long-endurance, unmanned marine vessel for 

oceanographic research (2014): The SBRI competition invited proposals for long-endurance, 

marine, unmanned surface vehicles (LEMUSV) that could use both existing and new sensor 

technology to gather data from the oceans for several months at a time. ASV (a Portsmouth-based 

SME) used the initial GBP 50 000 funding from Phase 1 of the programme to develop the concept for 

the C-Enduro, a rugged, self-righting vehicle that uses solar panels, a wind generator and a 

lightweight diesel generator as energy sources to keep the vessel at sea for up to three months. The 

success of this concept led ASV to Phase 2 of the competition where they were awarded GBP 390 

000 to build a prototype.”117 

 

Der skal derfor være tale om reel innovation for, at det i denne afhandling bliver betragtet som et 

OPI og ikke blot et samarbejde om at udvikle en løsning til et kendt behov, som markedet kan levere 

i forvejen. Disse kan i stedet henføres under samarbejder under strategiske udbud, på trods af at 

mange i praksis bliver kaldt OPI’er.118 Afhandlingen vil derfor tage udgangspunkt i, at de omhandlede 

OPI’er skal skabe reel innovation i den offentlige sektor, da det er i forbindelse med dette de fastsatte 

mål af EU kan opnås.119 Reel innovation er revolutionerende for det teknologiske og videnskabelige 

grundlag som den form for innovation, der har potentiale til at løse samfundsmæssige 

problemstillinger og sikre fremtidig konkurrenceevne.120 

Denne afgrænsning betyder også, at afhandlingen fokuserer på OPI’er, der er struktureret på en 

specifik måde. 

Der findes både eksempler på store, velstrukturerede OPI-programmer og på små̊ lokalt forankrede 

OPI-projekter, hvor motivationen for parternes deltagelse kan være på forskellige grundlag. Mindre 

virksomheder engagerer sig typisk i OPI’er, fordi de ønsker at udvikle et konkret produkt eller service, 

som skal leveres til den offentlige sektor, hvor større virksomheder typisk engagerer sig i OPI-

samarbejde for at opnå generel udviklingserfaring, inden for et specifikt område.121 Dette er bl.a. 

fordi et OPI ofte kendetegnes ved en høj grad af brugerinddragelse, gennem direkte involvering af 

                                                

117 OECD (2017), Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public 
Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. 
118 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget,Udbud, der virker — i og for Europa, COM(2017) 572 final 
119H. Wesseling, Joeri og Edquist, Charles, Public procurement for innovation to help meet societal challenges: 
a review and case study, Oxford Science and Public Policy, 45(4), 2018, 493–502 , side 500 
120 Jean Hartley (2005) Innovation in Governance and Public Services: Past and Present, Public Money and 
Management, 25:1, 27-34, side 28 
121 Se f.eks. Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation, Erhvervs- og Byggestyrelsen, marts 2009 
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slutbrugerne i innovationsprocessen, samt ved involvering af offentlige medarbejdere, der sikrer 

faglig kvalitet i løsningerne.122 

 

Samarbejdsformen kan inddeles i overordnede kategorier, der beskriver nogle generelle strukturelle 

rammer for OPI’er. 123 

 

Samarbejde udelukkende i form af markedsdialog: 

Et uformelt og som regel uforpligtende samarbejde, hvor der er åben vidensdeling på et givent 

område, ofte udformet med inspiration i udbudsrettens procedure om indledende markedsdialog, 

dog uden at der er nogen form for udbud. 

 

Eksempler: En privat virksomhed har et produkt, der gør det muligt at forudsige hjerteanfald. Det er 

relevant inden for sundhedssektoren, men også i rummet til rumrejser. Virksomheden kontaktede 

Den Europæiske Rumorganisation og udvalgte sundhedsklinikker, for at indlede uformel 

tilbagemelding om produktet og potentiel anvendelse, så begge parter fik ny viden og indsigt ud fra 

dialogen.124 

 

Udvikling og forskning: 

Denne samarbejdsform bygger ofte på en tidligere markedsdialog som beskrevet ovenfor, som har 

udviklet sig til reel udvælgelse af samarbejdspartnere til at udføre forskning og udvikling, der ofte er 

udbudsfrit. Denne samarbejdsform har derfor som regel til formål at udvikle og teste en innovativ 

løsning ud fra et givent behov. Virksomheden leverer teknisk viden til projektet og udvikler en 

eventuel prototype, proces e.l. på basis af brugertest og idéudvikling sammen med medarbejdere, 

ofte sammen med videnskabelige forskningsinstitutioner, hvor parterne bidrager på lige fod i arbejdet 

og i finansieringen af projektet. 

 

Eksempler: Regionerne, private robotfirmaer, forskere og OPI-eksperter arbejder sammen om at 

udvikle og teste prototyper, der vil ændre ældreplejen i Danmark. Sygehuse og plejehjem deltager 

som teststeder og sparrer med deres input og ideer. 125 

 

Det er netop denne form for strukturering af OPI’er som afhandlingen vil analysere, hvor den 

offentlige og den private part indgår i et samarbejde om at forske og udvikle en ny løsning på et 

                                                

122 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation, Erhvervs- og Byggestyrelsen, marts 2009 
123 Se Bilag I for henvisning til rapporter 
124 Regional Experiences with PPI, Analysis by INNOBA ApS for Clusterix 2.0, November 2018, Region 
Syddanmark, side 15 
125 Oversigt over offentlig-private innovationspartnerskaber, Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, 
marts 2014, side 35, nr 197 
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specifik behov i den offentlige sektor. Disse OPI’er er oftest uden for udbud, hvor der efter at 

løsningen er fundet, vil blive indledt et udbud om indkøb af løsningen. 

 

Udbud om samarbejde om udvikling og forskning 

Der findes dog også få eksempler, hvor hele OPI’et har været genstand for udbud. Denne 

samarbejdsform er mere krævende og mere et formelt partnerskab sammenlignet med de tidligere 

beskrevne. Ved denne form indleder det offentlige en udbudsproces for at købe innovative løsninger, 

også på baggrund af en indledende markedsdialog. Udbudsprocessen kan f.eks. være i form af et 

innovationspartnerskab efter Udbudsdirektivets art. 31. Kun meget få OPI’er er blevet gennemført 

efter den sidste samarbejdsform der ud fra TED databasen viser 116126 partnerskaber siden 

indførelsen af proceduren. Ingen af de 116 gennemførte innovationspartnerskaber har omhandlet 

reel produktinnovation som defineret ovenfor, men omhandler kendte løsninger og produkter i nye 

innovative sammenhænge.127 Når der skal udvikles helt nye løsninger, bliver der i litteraturen 

argumenteret for, at det ikke er muligt at opstille alle krav som denne form for strukturering kræver.128 

 

Afhandlingen vil i den resterende del tage udgangspunkt i OPI’er der omhandler innovation inden for 

den offentlige sektor, hvor markedet ikke har en eksisterende løsning til brug for behovet, så parterne 

skal innovere nye produkter og ydelser. Den OPI-struktur som afhandlingen vil analysere, er derfor 

den, der består i et kontraktuelt samarbejde om forskning og udvikling, men uden det er som et 

offentligt indkøb.129 

  

                                                

126 Dette er baseret en søgning i TED (Tenders Electronic Daily) er onlineudgaven af "tillægget til EU-Tidende" 
om offentlige kontrakter i EU. 
127 Generelle overskrifter er gennemgået, men forbehold for at nærmere beskrivelser af dem der ikke er på 
engelsk. Konklusioner på søgningen ville i givet fald så være at det er et meget lavt antal, når 19% af EU’s 
samlede BNP er fra offentlige udbud og proceduren har eksisteret siden 2014. 
128  J. Edler, L. Georghiou / Research Policy 36 (2007) 949–963, side 954 
129 Dette vil blive analyseret i Kap. 3 nedenfor 
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Kapitel 3 Juridisk analyse 
 

Som det blev fremlagt i indledningen, ønsker EU at øge deres position på det globale marked, bl.a. 

ved at booste innovation i den offentlige sektor, ved at anvende OPI’er, når medlemsstaterne 

konkurrenceudsætter.  

EU står derfor over for en udfordring, hvis anvendelsen af OPI’er i praksis hæmmes af 

bestemmelser, der regulerer det indre marked. 

Formålet med dette kapitel er at analysere, hvorvidt en eventuel undtagelse fra Udbudsdirektivet og 

det tætte samarbejde i et OPI medfører, at der opstår problemer, når den offentlige sektor vil gøre 

brug af resultatet fra det samarbejde de har indgået i. 

For at kunne besvare opgavens juridiske problemstilling, bliver det først analyseret, hvorvidt OPI’er 

er undtaget udbudspligt efter Udbudsdirektivets art. 14, for at vurdere hjemmelsgrundlaget for OPI’er 

i EU-retten.  

Dernæst analyseres hjemmelsgrundlaget for et efterfølgende indkøb af løsninger fra OPI’er og 

hvorvidt det tætte samarbejde om forskning og udvikling i OPI’et, ved indkøbet af løsningen, er i strid 

med ligebehandlingsprincippet. 

 

Eksempel:130 En privat virksomhed har et produkt, der gør det muligt at forudsige hjerteanfald. Det er 

relevant inden for sundhedssektoren, men også i rummet til rumrejser. Virksomheden kontaktede 

Den Europæiske Rumorganisation og udvalgte sundhedsklinikker, for at indlede uformel 

tilbagemelding om produktet og potentiel anvendelse, så begge parter fik ny viden og indsigt ud fra 

dialogen. 

Hvis Den Europæiske Rumorganisation efterfølgende besluttede at indkøbe løsningen, ville det 

tidligere samarbejde og vidensdelingen om produktet og organisationen kunne påvirke udbuddet, da 

den viden den private virksomhed har fået ved samarbejdet, ikke er viden som andre potentielle 

tilbudsgivere har. 

 

Den juridiske analyse belyser således to hensyn inden for EU-retten; dels formålet med OPI’er og 

innovation i EU, og dels hensynet om at sikre ligebehandling ved offentlige indkøb.  

3.1. Kan OPI’er undtages udbudspligt jf. art. 14? 

 

I dette afsnit vil det analyseres, hvorvidt forskning og udvikling i forbindelse med OPI’er er undtaget 

fra Udbudsdirektivet jf. art. 14. 

                                                

130Regional Experiences with PPI, Analysis by INNOBA ApS for Clusterix 2.0, November 2018, Region 
Syddanmark, side 15 
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Denne problemformulering vil søges besvaret ved først at analysere hjemmelsgrundlaget for OPI’er, 

der starter med en analyse af om OPI’er falder inden for udbudsrettens anvendelsesområde, og 

herefter formålet med art. 14, for efterfølgende at kunne anvende dette ved analysen af om OPI’er 

kan undtages udbudspligt efter art. 14.  

3.1.1 Hjemmelsgrundlaget for OPI’er 

For at besvare problemformuleringen i afsnit 3.1 ved en analyse af, hvorvidt OPI’er er undtaget 

udbudspligt efter Udbudsdirektivets art. 14, skal det først analyseres om OPI’er er en udbudspligtig 

kontrakt, omfattet af Udbudsdirektivets anvendelsesområde og anvendelsesområdet for TEU og 

TEUF.  

3.1.1.1. Udbudsdirektivet og OPI’er 

Udbudsdirektivets anvendelsesområde er fastsat i art. 1. og suppleres af en række bestemmelser, 

der præciserer, hvilke former for offentlige kontrakter, der er udbudspligtige. 

Af art. 1 fremgår det, at direktivet fastsætter reglerne for ordregivende myndigheders 

udbudsprocedurer, for offentlige kontrakter, hvis dennes værdi ikke anslås at være mindre end de 

værdier der er fastsat i artikel 4.  

Det fremgår af bestemmelsen ordlyd i art. 1, stk. 2, at anvendelsesområdet kun omfatter offentlige 

kontrakter, udbudt af ordregivende myndigheder:131 

 

“Stk. 2. Udbud i henhold til dette direktiv omfatter en eller flere ordregivende myndigheders anskaffelse ved 

hjælp af en offentlig kontrakt af bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser fra økonomiske aktører 

valgt af de ordregivende myndigheder, uanset om bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller 

tjenesteydelserne er beregnet til et offentligt formål.” 

 

Hvorvidt OPI’er betragtes som anskaffelse via en offentlige kontrakt skal analyseres i forbindelse 

med definitionen af offentlige kontrakter i art. 2, stk. 1, nr. 5: 

 

“»offentlige kontrakter«: gensidigt bebyrdende kontrakter, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske 

aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen af bygge- og anlægsarbejder 

eller levering af varer eller tjenesteydelser” 

 

Der er flere relevante led i denne bestemmelse, som skal analyseres i forbindelse med 

samarbejdsformen for at kunne konstatere, at OPI’er betragtes som offentlige kontrakter.132 

                                                

131 Der er i afgrænsningen redegjort for definitionen af ordregivende myndigheder. Afhandlingen tager derfor 
udgangspunkt i at den offentlige part i de omhandlende OPI’er er omfattet af definitionen af en ordregivende 
myndighed og vil ikke analyseres nærmere. 
132 Skriftlighedskravet antages at være opfyldt i forbindelse med OPI’er 
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Bestemmelsen hjemler, at kontrakten skal være gensidigt bebyrdende. OPI’er er ikke et klassisk 

aftager- og leverandørforhold, men et samarbejde med fælles finansiering, som kan struktureres på 

flere forskellige måder. Retsstillingen i forhold til dette krav er derfor ikke direkte klar ud fra ordlyden.  

Gensidigt bebyrdende kontrakter er defineret i flere sager fra EU-domstolen, her udvalgt definitionen 

af den gensidigt bebyrdende karakter formuleret i Ordine-dommen:133 

 

“...henviser til den modydelse, som den berørte offentlige myndighed udreder som følge af udførelsen af de 

arbejder, der er genstand for den i direktivets artikel 1, litra a)134, nævnte kontrakt, og hvorover den offentlige 

myndighed har rådighed.” 

 

I denne forbindelse, er kontrakten samarbejdsaftalen om forskning og udvikling og modydelsen er 

det vederlag den private aktør bliver betalt for sin deltagelse. Hovedreglen er, at OPI’er udformes på 

en sådan måde, at den offentlige part betaler et vederlag til den private part for tjenesteydelsen om 

forskning og udvikling.135 Dette vil være at betragte som en gensidigt bebyrdende kontrakt, fordi den 

private part leverer en tjenesteydelse mod et vederlag fra den offentlige part. 

Ifølge art. 1. stk. 2, og art. 2, stk. 1, nr. 5, skal den ordregivendes medpart i den offentlige kontrakt 

være en økonomisk aktør. Økonomisk aktør er defineret i art. 2, stk. 1, nr. 10: 

 

“»økonomisk aktør«: enhver fysisk eller juridisk person og enhver offentlig enhed samt enhver sammenslutning 

af sådanne personer og/eller enheder, herunder enhver midlertidig sammenslutning af virksomheder, som 

tilbyder udførelse af arbejder og/eller bygge- og anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser på 

markedet.” 

 

Den private aktør i samarbejdet skal derfor falde under denne definition, for at det kan betragtes som 

en offentlig kontrakt, der er omfattet af art. 1. Denne bestemmelse giver ikke anledning til yderligere 

vurderinger, så det antages at dette generelt er opfyldt for OPI’er, da de private aktører, der deltager 

i OPI’er er juridiske personer i form af en virksomhed eller en sammenslutning af virksomheder, der 

tilbyder udførelse af forsknings- og udviklingstjenesteydelser, se f.eks.: 

 

Eksempel:136 Regionerne, private robotfirmaer, forskere og OPI-eksperter arbejder sammen om at 

udvikle og teste prototyper, der vil ændre ældreplejen i Danmark. Sygehuse og plejehjem deltager 

som teststeder og sparrer med deres input og ideer. 

                                                

133 se Ølykke og Nielsen, 2017, Kapitel 5, afsnit 2.1 og Ordine-dommen: Sag C-399/98, Ordine degli Architetti 
delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti og Leopoldo Freyrie mod 
Comune di Milano, præmis 77 
134 Nu art. 2, stk. 1, nr. 5 
135 Se f.eks. OPI’et om den forebyggende trøje, hvor Århus Kommune stod for en medfinansiering på 50 pct 
af de medarbejdertimer der indgik i projektet. 
136Oversigt over offentlig-private innovationspartnerskaber, Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, 
marts 2014 , side 35 nr. 197 
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Ved et efterfølgende udbud ville de deltagende private robotfirmaer fra OPI’et, kunne give tilbud på 

de opfundne løsninger som økonomisk aktør. Virksomhederne er juridiske personer der enten 

enkeltvis eller som sammenslutning kan tilbyde udførelse af det omhandlede arbejde. 

 

Art. 1, stk. 2 definerer ligeledes, at den offentlige kontrakt skal være genstand for “ bygge- og 

anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser”. Tjenesteydelseskontrakter er defineret i art. 2, stk. 1, 

nr. 9 som levering af tjenesteydelser der ikke er omfattet af definitionen af bygge- og 

anlægskontrakter. OPI’er er et samarbejde, hvor der leveres tjenesteydelser, der relaterer sig til 

forskning og udvikling og er derfor omfattet af definitionen “offentlige tjenesteydelseskontrakter” jf. 

art. 2, stk.1, nr. 9 og vil derfor leve op til definitionen på en offentlig kontrakt. 

 

OPI’er er dermed omfattet af direktivets anvendelsesområde jf. art. 1 jf. art. 2, nr. 1 og 5, når den 

anslåede værdi af kontrakten svarer til eller overstiger tærskelværdien i art. 4. Dog gælder det, at så 

snart en kontrakt har grænseoverskridende interesse falder den inden for EU-rettens 

anvendelsesområde jf. Sag C-59/00137, Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab, 

præmis 24. Dette betyder, at alle offentlige kontrakter uanset deres værdi skal overholde TEU og 

TEUF og dertilhørende generelle principper.  

Når der er tale om et udbud af vare eller tjenesteydelser afhænger tærskelværdien af, om den 

ordregivende myndighed er en statslig myndighed eller en ikke-statslig myndighed jf. art. 4, litra b 

og c. Statslige myndigheder fremgår af direktivets bilag I jf. art. 2, nr. 2. og ikke-statslige myndigheder 

betegnes negativt som alle ordregivende myndigheder, der ikke er statslige myndigheder jf. art. 2, 

nr. 3. Sondringen mellem statslig og ikke-statslige myndigheder har dog kun relevans for, hvilken 

tærskelværdi der medfører udbudspligt. Er der tale om en statslig myndighed, som er ordregiver, 

skal den anslåede værdi af kontrakten svarer til, eller overstige 144.000 EUR jf. art. 4, litra b. Er den 

ordregivende myndighed derimod en ikke-statslig myndighed, er tærskelværdien 221.000 EUR jf. 

art. 4, litra b.  

Kontraktens værdi skal skønnes forud for anskaffelsen og beregnes efter bestemmelserne i art. 5. 

Art. 5, stk. 1 sætter de generelle rammer for fastsættelsen af kontraktens værdi: 

                                                

137 Sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab. Sagen omhandler: en præjudiciel 
afgørelse vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 6 og 30 (efter ændring nu artikel 12 EF og 28 EF). 
Sagen drejer sig om, hvorvidt det er foreneligt med fællesskabsretten, at udbudsbetingelserne i en offentlig 
bygge- og anlægskontrakt vedrørende bygning af 20 boliger i Spøttrup (Danmark) indeholder en bestemmelse, 
hvorefter der til gennemførelsen af den pågældende kontrakt skal benyttes en bestemt vinduesfabrikant. EU-
Domstolens dom: EF-traktatens artikel 30 (efter ændring nu artikel 28 EF) er til hinder for, at en ordregivende 
myndighed i udbudsbetingelserne vedrørende en offentlig bygge- og anlægskontrakt, der ikke overskrider den 
tærskelværdi, der er fastsat i Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne 
med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, indsætter en bestemmelse, hvorefter der 
til opfyldelsen af den pågældende kontrakt skal anvendes et bestemt fabrikat, såfremt denne bestemmelse 
ikke ledsages af bemærkningen “eller dermed ligestillet”. 
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“Den anslåede værdi af et udbud beregnes på grundlag af det samlede beløb, der efter den ordregivende 

myndigheds skøn skal betales, eksklusive moms, herunder enhver form for optioner og eventuelle 

forlængelser af kontrakten, som eksplicit er fastsat i udbudsdokumenterne.” 

 

Det præciseres i betragtningerne, at der bør tages hensyn til alle indtægter, uanset om de modtages 

fra den ordregivende myndighed eller fra tredjemand jf. betragtning 19. Derudover er det i stk. 13, 

litra a direkte formuleret, hvilket grundlag beregningen af tjenesteydelseskontrakter om forskning 

skal vurderes efter: 

 

“Stk. 13. Ved beregningen af offentlige tjenesteydelseskontrakter er grundlaget for beregning af kontraktens 

anslåede værdi: 

a) forsikringstjenesteydelser: den præmie, der skal betales, og andre former for vederlag.” 

 

OPI’er er som tidligere fastlagt, offentlige tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling. 

Værdien skal derfor beregnes efter den præmie, der skal betales til samarbejdet af den offentlige 

part, men også medregnet alle andre former for vederlag. Ordlyden i disse værdiansættelser er 

uklare i sammenhæng med OPI’er, da skønnet ved OPI’er ikke kan laves ud fra et klassisk aftager- 

leverandørforhold. 

Der kan ikke laves en konkret vurdering af værdiansættelsen i denne analyse, da dette vil afhænge 

af det specifikke samarbejde i den offentlige kontrakt jf. art. 5 stk. 1 og 13, litra a. OPI’er bliver 

betragtet på et generelt plan og kan derfor ikke analysere dette skøn, men vil fortsætte med analysen 

ud fra antagelsen om, at OPI’ets værdi overstiger tærskelværdierne. I en konkret situation, hvor dette 

ikke er retsfølgen, vil det medføre, at OPI’et ikke er omfattet af Udbudsdirektivet, men udelukkende 

de generelle traktatfæstede principper jf. sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup 

Boligselskab, præmis 24. 

 

Hjemmelsgrundlaget for OPI’er viser sig derfor at være Udbudsdirektivet og der er som 

udgangspunkt udbudspligt for samarbejdet.  

Der er derfor relevant at vurdere om OPI’er er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i art. 14, der 

vedrører indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter vedrørende forskning og udvikling. 

3.1.1.2. Formålsanalyse af art. 14 i Udbudsdirektivet 

Undtagelser der indskrænker udbudspligten eller undtager en offentlig kontrakt fra Udbudsdirektivet, 

skal fortolkes indskrænkende og skal fortolkes i forbindelse med det specifikke formål.138 

 Anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelsen, vil derfor søges fastlagt ud fra en 

                                                

138 Sag C199/85 Kommissionen mod Italien, præmis 14 
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formålsanalyse af denne bestemmelse. Dette gøres for at kunne analysere, hvorledes undtagelsen 

af OPI’er sikre dette formål. Art. 14 bestemmer at: 

 

“Dette direktiv finder alene anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling, der 

er omfattet af CPV-koder 73000000-2 til 73120000-9, 73300000-5, 73420000- 2 og 73430000-5, og kun 

såfremt følgende to betingelser begge er opfyldt: 

 a)  udbyttet tilhører udelukkende den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed og 

 b)  tjenesteydelsen betales i fuldt omfang af den ordregivende myndighed.” 

 

At offentlige tjenesteydelseskontrakter af den i art. 14 omtalte art, er undtaget Udbudsdirektivet, er 

en lempelse af den udbudsretlige regulering af disse kontrakter. Historisk fører bestemmelsen 

tilbage til art. 6, stk.1 litra c), i Rådets direktiv af 21. december 1976 om samordning af 

fremgangsmåderne ved offentlige indkøb. 

Bestemmelsen var formuleret så den undtog ordregivende myndigheder fra at anvende 

fremgangsmåderne i direktivet,139 i visse tilfælde, når udbuddet drejer sig om genstande, som alene 

er fremstilles med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling jf. art. 6, stk. 1, litra c i 

1976-direktivet. Denne formulering om genstande, der er fremstillet med det formål at blive anvendt 

til forskning og udvikling, er en tidligere formulering af det der i dag bliver kaldt prototyper,140 som 

nærmere relaterer sig til varekøb.141 Betydningen af bestemmelsen kan derfor kun bruges til en 

bredere fortolkning i forhold til at undtage kontrakter fra udbudspligten, når det har forbindelse til 

forskning og udvikling. 

3.1.1.2.1 Udbudsdirektivets art. 14’s sammenhæng med traktatgrundlaget og EU’s mål 

Den direkte undtagelse af offentligt tjenesteydelsesindkøb vedrørende forskning og udvikling er 

efterfølgende blevet indført i Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af 

offentlige tjenesteydelsesaftaler, (92/50/EØF) fra 1992. 

Her blev der i præamblen tilføjet følgende betragtning: 

 

“i henhold til Traktatens artikel 130 F er opmuntring til forskning og udvikling et af midlerne til at styrke det 

videnskabelige og teknologiske grundlag for den europæiske industri, og den frie adgang til offentlige 

indkøbsaftaler vil bidrage til at nå dette mål; samfinansiering af forskningsprogrammer bør ikke være omfattet 

af dette direktiv; aftaler om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte 

tilhører den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang aflønnes 

af den ordregivende myndighed, er således ikke omfattet af dette direktiv.”142 

 

                                                

139 Med undtagelse af art. 7 i direktivet 
140 Prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation, 
Europa kommissionen, Bruxelles, den 14.12.2007, KOM(2007) 799 endelig, side 2 
141 Se f.eks. art. 32, stk. 3, litra a) i Udbudsdirektivet 
14292/50/EØF, Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
tjenesteydelsesaftaler, 18. juni 1992, side 2, første afsnit.  
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Denne ordlyd er sammenfaldende med det nuværende Udbudsdirektivets art. 14, men indeholder 

en direkte henvisning til formålene med at undtage forskning- og udviklings tjenesteydelser fra 

udbudspligt ved henvisningen til det gældende traktatgrundlag. 

Det skal ligeledes bemærkes, at der ved denne betragtning er tilføjet en begrænsning i form af de to 

kumulative betingelser om den offentlige myndigheds fulde ejerskab og fulde finansiering, der også 

fremgår af Udbudsdirektivet art. 14.  

 

EU-rettens bestemmelser skal generelt kunne understøtte de i traktatens fastsatte mål jf. betragtning 

1 i det nuværende Udbudsdirektiv. Præamblen til direktivet fra 1992, blev grundlaget for fritagelsen 

af indkøb af forskning- og udviklingstjenesteydelser, direkte hjemlet til den på dette tidspunkt 

gældende Maastricht Traktat art. 130, F (nuværende Lissabon traktaten, TEUF art. 179). 

Af præamblen til Udbudsdirektivet og ordlyden af art. 14, fremgår denne henvisning til det EU-retlige 

traktatgrundlag for undtagelsen dog ikke. Sidestilles bestemmelserne fra henholdsvis 1992-

direktivet, 2004-direktivet143 og Udbudsdirektivet, ses det at ordlyden er den samme bortset fra 

tilføjelsen af CPV-koder i Udbudsdirektivet.  

Formålsanalysen af art. 14 skal derfor startes på traktatniveau ved de generelle mål for EU i art. 3 

TEU og ligeledes i sammenspil med art. 179 TEUF. 

Art. 3, nr. 3, 1 og 2. pkt. TEU fastsætter følgende mål for EU; 

 

“Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en 

afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor 

der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af 

miljøkvaliteten. 

 

Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt.” 

 

Oprettelsen af det indre marked og de områder som EU arbejder for at sikre inden for denne, 

fremhæves herved i selve bestemmelsen. EU’s overordnede mål er bredt formuleret i 

traktatgrundlaget, men relevant for denne problemstilling er; EU’s generelle udvikling baseret på 

økonomisk vækst, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, samt at den skal fremme 

teknologisk og videnskabelig udvikling. 

I sammenspil med EU’s overordnede mål, inddrages art. 179 TEUF, der netop omhandler målene 

om teknologisk og videnskabelig udvikling, samt EU’s konkurrenceevne fra art. 3 TEU.  

Fremhævet her, er art. 179, stk. 1 og 2: 

                                                

143 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2004-03-31om samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter (2004/18) 
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“1. Unionen har som mål at styrke sit videnskabelige og teknologiske grundlag ved gennemførelse af et 

europæisk forskningsrum med fri bevægelighed for forskere samt videnskabelig og teknologisk viden, at 

fremme udviklingen af sin konkurrenceevne, herunder industriens konkurrenceevne, samt at fremme alle de 

forskningsaktiviteter, der skønnes nødvendige i medfør af andre kapitler i traktaterne. 

 

2. I dette øjemed opmuntrer den i hele Unionen virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, 

forskningscentre og universiteter i deres indsats for forskning og teknologisk udvikling af høj kvalitet; det støtter 

deres samarbejdsbestræbelser, idet den i særdeleshed søger at gøre det muligt for forskerne at samarbejde 

frit på tværs af grænserne, og for virksomhederne at udnytte mulighederne i det indre marked fuldt ud, især 

ved at skabe fri adgang til de enkelte landes offentlige aftaler, ved at fastlægge fælles standarder og ved at 

fjerne juridiske og fiskale hindringer for dette samarbejde.” 

 

OPI’er vil derfor kunne fremme EU’s konkurrenceevne og skal derfor ses i øjemed stk. 2, om 

fastlæggelsen af at juridiske og fiskale hindringer for sådanne samarbejder fjernes. Anvendelsen af 

OPI’er skal derfor opmuntres jf. 179, stk. 2, 1. komma, og der skal fjernes juridiske og fiskale barrierer 

for denne samarbejdsform. 

Art. 179, stk. 1 og 2 TEUF uddyber derved EU’s mål om at styrke det videnskabelige og teknologiske 

grundlag nævnt i art. 3, nr. 3, 2. pkt. TEU. Det uddybes ligeledes, at dette skal være med til at fremme 

konkurrenceevnen og at dette skal ske ved at sikre, at virksomheder kan udnytte det indre marked 

fuldt ud, og derfor skabe fri adgang til offentlige aftaler og fjerne barrierer for indgåelsen i 

samarbejder, der sikrer EU’s mål. Art. 14 i Udbudsdirektivet er derfor et eksempel på fjernelsen af 

juridiske hindringer, for virksomheders udnyttelse af offentlige aftaler.  

OPI’er er netop samarbejder i form af offentlige aftaler, hvor virksomheder og offentlige myndigheder 

går sammen om at udvikle det teknologiske og videnskabelig grundlag for den offentlige sektor. 

Det er dog en nyere opstået samarbejdsform og det er derfor relevant at analysere formålet med art. 

14 i forbindelse med rettens nuværende udviklingstrin, da EU’s mål er suppleret særligt af soft-law. 

3.1.1.2.2 Formålsfortolkning af art. 14 i forhold til rettens nuværende udviklingstrin. 

Den objektive formålsanalyse ovenfor gav ikke anledning til en klar retsfølge om, hvorvidt OPI’er 

efter disse formål skal undtages fra Udbudsdirektivet. Det skal derfor suppleres med en fortolkning 

af det samlede systems målsætninger med bestemmelserne, EU’s mål, samt rettens udvikling i dag. 

Det defineres i Udbudsdirektivets betragtning nr. 47, 1. pkt., at forskning og udvikling prioriteres som 

værende en af de vigtigste drivkræfter for fremtidig vækst og er derfor også blevet sat i centrum for 

EU 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Yderligere fremgår det af 

præamblen, betragtning nr. 47, 3. pkt., at indkøb af innovative tjenesteydelser spiller en vigtig rolle i 

opnåelsen af øget effektivitet og kvalitet af offentlige tjenesteydelser, samtidig med håndteringen af 

store samfundsmæssige udfordringer.  

Det fremgår af direktivet præambel betragtning 47, 2. pkt.; 
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“De offentlige myndigheder opfordres til bedst muligt at gøre strategisk brug af offentlige udbud til at fremme 

innovation.” 

 

EU opfordrer på baggrund af dette, de offentlige myndigheder til at gøre strategisk brug af offentlige 

udbud til at fremme innovation og nævner ligeledes EU 2020-strategien i forbindelse med 

definitionen på innovation i art. 2, stk. 1, nr. 22; 

 
”Indførelse af en ny eller betydeligt forbedret vare, tjenesteydelse eller proces, herunder, men ikke begrænset 

til produktions-, bygge- eller anlægsaktiviteter, en ny markedsføringsmetode eller en organisatorisk metode 

inden for forretningspraksis, arbejdspladsorganisation eller eksterne relationer, som bl.a. har til formål at 

bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer eller støtte Europa 2020-strategien for intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst.” 

3.1.1.2.2.1. EU 2020-strategien og art. 14 i Udbudsdirektivet 

Målene om konkurrenceevne og teknologisk og videnskabelig udvikling understøttes jf. ovenfor af 

EU 2020-vækststrategien,144 der er EU’s strategi frem til 2020 for at opnå målene fremhævet fra 

TEU art. 3, nr. 3.145 

Overordnet er formålet med strategien at sikre en videns- og innovationsbaseret økonomisk vækst, 

der er bæredygtig i forhold til miljø, ressourcer og konkurrenceevne, samt en inklusiv vækst, der 

blandt andet omhandler den geografiske samhørighed mellem medlemsstaterne.146 

Allerede ved fastsættelsen af de overordnede formål, kan der som tidligere nævnt, argumenteres 

for, at OPI’er har potentiale for at være et vigtigt værktøj til at opnå EU’s mål, da sådanne 

samarbejder netop, fokuserer på at skabe innovative løsninger, der kan løse samfundsmæssige 

problemstillinger, hvor det offentlige er involveret.  

Formålet fremhæves ligeledes i Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige 

indkøb;147 forarbejderne til det nuværende Udbudsdirektiv. Retskildeværdien af forarbejder i EU-

retten er ikke bindende regulering, men kategoriseres som soft-law, så det bruges udelukkende som 

subjektivt fortolkningsbidrag til bestemmelserne i Udbudsdirektivet.148 

Dette forarbejde forklarer, at Udbudsdirektivet er udformet så det netop gennemfører EU 2020-

strategien, samt Kommissionens meddelelse om Europa 2020-flagskibsinitiativ, Innovation i EU.149  

                                                

144 Meddelelse fra Kommissionen EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig, side 1 
145 Meddelelse fra Kommissionen EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig, side 1 
146 Meddelelse fra Kommissionen EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig, side 1 
147 Kommissionens Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om offentlige indkøb, KOM(2011) 896 
endelig 
148 For den metodiske gennemgang af dette henvises til det juridiske metodeafsnit 1.6.1, side 16. 
149 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546 
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Forarbejderne nævner explicit EU 2020-strategien som årsagen til ophævelsen af 2004-direktivet og 

erstatningen med det gældende Udbudsdirektiv. Der er derfor vigtigt ved en formålsfortolkning af 

bestemmelser i Udbudsdirektivet at betragte EU 2020-strategien. 

Offentlige indkøb bliver i EU 2020-strategien formuleret som et af de vigtige markedsbaserede 

instrumenter, der skal anvendes til at nå EU’s mål ved at forbedre betingelserne for erhvervslivets 

innovationsmuligheder i forbindelse med offentlige indkøb.150 

Når det offentlige indgår i samarbejder med det private, skal der altså være mulighed for, at det kan 

være med til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, der samtidig kan sikre en mere effektiv 

anvendelse af de offentlige midler.151 

Kommissionens meddelelse om Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, inddrages også som 

subjektivt fortolkningsbidrag, fordi Udbudsdirektivets forarbejde152 henviser til denne meddelelse og 

denne omhandler initiativer til innovation i forbindelse med Europa 2020-strategien. 

Ved gennemgang af Kommissionens meddelelse om Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, 

er det klart, at det er et stort fokus for Kommissionen, at EU-udbud kan sikre innovation inden for 

den offentlige sektor, som løsning på EU’s overordnede mål. Meddelelsen beskriver blandt andet, 

at den største udfordring for EU og medlemsstaterne er at finde en mere strategisk tilgang til 

innovation og udnyttelse af de massive budgetter for offentlige indkøb. Dette er både på mellemlang 

og lang sigt, hvor alle politiske instrumenter, foranstaltninger og finansieringsmuligheder er udformet 

således, at de bidrager til innovation.153 

Der opstilles i meddelelsen en række initiativer, som er nødvendige for EU’s fortsatte udvikling, 

fremhævet i denne afhandling:  

 

“... 6. Vi skal forsøge at få mere innovation ud af vores forskning. Samarbejdet mellem de videnskabelige 

miljøer og erhvervslivet bør styrkes, forhindringer bør fjernes, og der bør skabes incitamenter.  

...8. Der bør iværksættes europæiske innovationspartnerskaber for at fremskynde forskning, udvikling og 

markedsføring af innovationer til at løse større samfundsmæssige problemer, samle ekspertise og ressourcer 

samt styrke den europæiske industris konkurrenceevne, idet det første indsatsområde bør vedrøre sund 

aldring…”154 

 

                                                

150 Meddelelse fra Kommissionen EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig, side 12 
151 Udbudsdirektivet, betragtning 2  
152 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb, KOM(2011) 896 endelig, side 4 
153 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546, side 2 
154 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546, side 3 
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Kommissionens argumenterer ligeledes for, at det indre markeds potentiale også skal udnyttes 

gennem etablering af et indre innovationsmarked, som stimulerer efterspørgslen efter innovation, da 

kun en beskeden del af de offentlige indkøb i Europa er rettet mod innovation.155 

Størstedelen af EU's tidligere politiske initiativer har fokuseret på foranstaltninger på udbudssiden, 

som skulle tilskynde til innovation, hvorimod foranstaltninger på efterspørgselssiden giver 

markederne en større rolle med hensyn til at "trække" innovation fra bunden og op i EU.156 

Forsøget på at skabe et innovationsmarked på det indre marked ses for eksempel i forbindelse med 

de syv initiativer EU har lanceret under art. 187 TEUF, som alle er OPI’er, der søger at øge det 

teknologiske og videnskabelige grundlag, se f.eks.: 

 

“Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) develops next generation vaccines, medicines and 

treatments, such as new antibiotics. IMI2 is a Joint Technology Initiative (JTI) bringing together 

companies, universities, public laboratories, innovative SMEs, patient groups and regulators. It will 

pave the way for breakthrough vaccines, medicines and treatments to tackle Europe’s growing health 

challenges through a concentrated and combined science and innovation effort. It will help secure 

the future international competitiveness of Europe’s pharmaceutical industry.”157 

 

Opnåelsen af disse mål er derfor højt prioriteret i EU da disse syv initiativer under art. 187 TEUF 

skal søge at rykke det teknologiske grundlag og sikre EU’s konkurrenceevne. Eksemplerne på disse 

er rette mod industrien, EU mangler derfor fortsat at udføre den del af dette mål, der omhandler den 

offentlige sektor. 

3.1.1.3. Afrunding af hjemmelsgrundlaget for OPI’er 

For at besvare problemformuleringen i afsnit 3.1 ved en analyse af, hvorvidt OPI’er er undtaget 

udbudspligt efter Udbudsdirektivets art. 14, der vil blive analyseret i afsnit 3.1.2 nedenfor, var det 

nødvendigt først at redegøre for hjemmelsgrundlaget for OPI’er inden for EU-retten, men ligeledes 

for at analysere formålet med, at visse tjenesteydelser om forskning og udvikling er undtaget 

udbudsbestemmelserne for at kunne analysere anvendelse af undtagelsen i forhold til OPI’er. 

Formålsanalysen viste, at OPI’er er en af midlerne til at opnå de fastsatte mål om styrkelse af det 

teknologisk og videnskabelig grundlag og høj konkurrenceevne, der udspringer af art. 179 TEUF, 

som skal sikre de overordnede mål i art. 2 og 3 TEU. 

                                                

155 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546, side 17-18 
156 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546, side 17 
157 Faktaark https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry, besøgt 09/04/19 kl. 
15.07 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry
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Det er derfor denne afhandlings vurdering, at samarbejdsformen OPI, må betragtes som være højt 

prioriteret, da det netop er et værktøj, der kan være med til at skabe de fremskridt som EU 

gentagende gange fremhæver. Prioriteringen af innovation og global konkurrenceevne fortsættes 

ligeledes i EU’s diskussioner om den næste strategiske plan for EU, der skal stå klar i januar 2021,158 

som bliver en fremføring af de i EU 2020-strategien fremhævede mål. 

 

Hjemmelsgrundlaget og formålsanalysen ovenfor har derved vist, hvad en eventuel undtagelse for 

udbudsbestemmelserne skal forsøge at skabe. Med denne viden om hjemmelsgrundlaget, skal det 

analyseres, hvorvidt OPI’et som samarbejdsform, falder under undtagelsesbestemmelsen i 

Udbudsdirektivets artikel 14. 

3.1.2 OPI og Udbudsdirektivets art. 14 

Udbudsdirektivet anvendelsesområde indskrænkes som nævnt af en række 

undtagelsesbestemmelser i direktivets afdeling 3 og 4. Bestemmelserne undtager en række 

offentlige kontrakter for udbudspligten. Disse kontrakter kan altså indgås af det offentlige 

myndigheder uden et forudgående udbud. 

 Art. 14 indskrænker direktivets anvendelsesområde, til kun at finde anvendelse på 

indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter vedrørende forskning og udvikling, der er omfattet 

af en række CPV-koder, såfremt udbyttet udelukkende tilhører den ordregivende myndighed til brug 

for egen virksomhed og tjenesteydelsen betales i fuldt omfang af den ordregivende myndighed.  

Det er allerede konkluderet 3.1.1.3, at OPI er et middel til at nå formålene med art. 14. Det skal 

derfor analyseres om de specifikke betingelser i art. 14 undtager OPI’er fra udbudspligt. 

OPI’er er omfattet af undtagelsen i art. 14, hvis OPI’et kan defineres som en tjenesteydelse om 

forskning og udvikling i art. 14’s forstand og ikke er omfattet af de to kumulative krav, at udbyttet ikke 

udelukkende må tilhøre ordregiver til brug for egen virksomhed og kontrakten må ikke fuldt ud være 

finansieret af den ordregivende myndighed. 

Bestemmelsen indeholder ikke en eksplicit definition på, hvilke tjenesteydelser, der kan betragtes 

som værende forskning og udvikling ud over bestemmelsens henvisning til CPV-koder for forskning 

og udvikling 73000000-2 til 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 og 73430000-5. Disse koder 

anvendes i forbindelse med et fælles referencesystem for opgaver, der udbydes i EU. De i 

bestemmelsen nævnte CPV-koder dækker over en stor række forsknings- og udviklingsaktiviteter, 

herunder beslægtet konsulentvirksomhed, eksperimentel udvikling, tjenester udviklet i 

                                                

158 Kommissionens Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – 
rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling, KOM(2018) 435 
final  
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forskningslaboratorier samt testning og evaluering.159 Hvorvidt OPI’er er omfattet af disse er relevant 

at vurdere nærmere, da OPI’er er en bred samarbejdsform og bestemmelsen som nævnt skal 

fortolkes indskrænkende. 

I forbindelse med forskning og innovation henvises der i Udbudsdirektivet til Kommissionens 

meddelelse af 14. december 2007 om prækommercielle indkøb; vedvarende høj kvalitet i offentlige 

tjenester i Europa gennem øget innovation, jf. Udbudsdirektivets, betragtning 47. Denne meddelelse 

omhandler offentlige indkøb af forskning- og udviklingstjenester uden for direktivets 

anvendelsesområde. Efter denne meddelelse omfatter forskning- og udviklingstjenester en lang 

række aktiviteter såsom udforskning af løsninger og design, fremstilling af prototyper samt 

nyudvikling af et begrænset antal førstegangs-produkter eller tjenester såsom en prøveserie.160 

Meddelelsen kan anvendes til en nærmere forståelse af de i art. 14 nævnte CPV-koder, da denne 

afgrænser forskning- og udviklingstjenester fra at omfatte kommercielt rettede aktiviteter, såsom 

serieproduktion, integration, tilpasning, produktjusteringer eller for simple forbedringer af allerede 

eksisterende produkter og processer.161 Da OPI’er kendetegnes ved at udvikle en løsning, der ikke 

eksisterer på markedet endnu, vil de ikke være omfattet af den negative afgrænsning i meddelelsen. 

Meddelelsens afgrænsning af forsknings- og udviklingstjenesteydelser bidrager derfor til afklaring af 

art. 14 anvendelsesområde, hvorfor OPI som udgangspunkt er undtaget fra direktivets 

anvendelsesområde og udbudspligt jf. art. 14 første led.  

Andet led af bestemmelsen art. 14, stk.1, litra a, og b indeholder dog en undtagelse til 

undtagelsesbestemmelsen, da ikke alle tjenesteydelseskontrakter vedrørende forskning og udvikling 

undtages fra direktivets anvendelse. Bestemmelsen opstiller to kumulative betingelser; 

 

 “a)  udbyttet tilhører udelukkende den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed og 

 b)  tjenesteydelsen betales i fuldt omfang af den ordregivende myndighed.” 

 

Ud fra bestemmelsens ordlyd er udgangspunktet for den første betingelse i litra a, at udbyttet af 

tjenesteydelsen ikke udelukkende må tilhører den ordregivende myndighed, til brug for egen 

virksomhed, hvis den offentlige kontrakt skal være undtaget fra udbudsdirektivet. 

Af præamblen fremgår det, at der med ordlyden udbytte refereres til resultaterne af forskning og 

udviklingsaktiviteter jf. betragtning 35. Yderligere fremgår det også af denne betragtning, at denne 

betingelse ikke udelukker muligheden for, at den tjenesteyder, der har udført disse aktiviteter, kan 

offentliggøre en opgørelse over dem, så længe den ordregivende myndighed bevarer eneretten til 

                                                

159 https://redskaber.udbudsportalen.dk/cpv/list, besøgt 15/04/19 kl 21:28 
160 Prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation, 
Europa kommissionen, Bruxelles, den 14.12.2007, KOM(2007) 799 endelig, side 2 
161 Prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation, 
Europa kommissionen, Bruxelles, den 14.12.2007, KOM(2007) 799 endelig, side 3 

https://redskaber.udbudsportalen.dk/cpv/list
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at anvende resultatet af forskningen og udviklingen, til brug for egen virksomhed jf. betragtning 35, 

2 pkt.  

Den offentlige myndigheds eneret til resultatet medfører, at den private aktør ikke tildeles 

videregående rettigheder. En fiktiv deling vil dog ikke hindre betingelsens opfyldelse jf. betragtning 

35, 3. pkt.  

Opfyldelsen af art. 14 første kumulative betingelse i litra a afhænger derfor af den konkrete kontrakts 

indhold om fordelingen af udbyttet, nærmere ejendomsrettighederne til samarbejdets løbende og 

afsluttende resultater.  

Anvendelsen af OPI’er er, som tidligere nævnt, et værktøj de offentlige myndigheder kan anvende 

til at forbedre offentlige tjenesteydelser og løse samfundsmæssige problemstillinger via innovation, 

som tillige vil gavne væksten jf. betragtning 2 i Udbudsdirektivet. De udviklede løsninger er dermed, 

som udgangspunkt, potentielt gavnlig for flere end blot den offentlige part, der har deltaget i OPI’et, 

hvorfor ejendomsrettighederne til resultaterne deles mellem den private og offentlige part, således 

at kommercialiseringen af det udviklede sikres og den private parts incitament for samarbejdet 

bevares.162 Udbyttet vil i dette tilfælde ikke udelukkende tilhører den offentlige part, hvorfor 

bestemmelsens første kumulative betingelse ikke vil være opfyldt jf. art. 14, litra a.  

I de tilfælde, hvor udbyttet udelukkende er tildelt den offentlige part, vil dette derfor opfylde 

betingelsen i art. 14, litra a. Dette vil være tilfælde, hvor der forskes og udvikles på områder, som er 

karakteriseret af en vis fortrolighed, som på forsvarsområdet, eller hvor ydelsens tilknytning til den 

specifikke offentlige myndighed, er så høj, at denne vil være den eneste potentielle aftager.163 

Den anden betingelse, der følger af art. 14, omhandler finansieringen af kontrakten, som fuldt ud 

skal være betalt af ordregiver, før udbudsbestemmelserne finder anvendelse. Ordlyden af denne 

betingelse medfører derfor, at alle former for samfinansiering i et givet OPI, vil resultere i, at den 

sidste kumulative betingelse ikke er opfyldt, OPI’et vil i denne situation uanset litra a, derfor være 

undtaget fra Udbudsdirektivet. 

Litra a, og b, behandles i betragtning 35 i Udbudsdirektivet:  

 

“Der bør tilskyndes til, at industrielle kilder samfinansierer forsknings- og udviklingsprogrammer. Det bør derfor 

præciseres, at dette direktiv kun finder anvendelse, når en sådan samfinansiering ikke gør sig gældende, og 

når resultatet af forsknings- og udviklingsaktiviteterne går til den pågældende ordregivende myndighed. Dette 

bør ikke udelukke muligheden for, at den tjenesteyder, der har udført disse aktiviteter, kan offentliggøre en 

opgørelse over dem, så længe den ordregivende myndighed bevarer eneretten til at anvende resultatet af 

forskningen og udviklingen til brug for egen virksomhed. Fiktiv deling af forsknings- og udviklingsresultaterne 

eller ren symbolsk deltagelse i betalingen til tjenesteyderen bør dog ikke hindre anvendelsen af dette direktiv.” 

                                                

162 Prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation, 
Europa kommissionen, Bruxelles, den 14.12.2007, KOM(2007) 799 endelig, side 6 
163 Prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation, 
Europa kommissionen, Bruxelles, den 14.12.2007, KOM(2007) 799 endelig, side 6 
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Denne betragtning fremhæver samfinansieringen, af forskning og udviklingsprogrammer. OPI’er 

omhandler forskning og udvikling af nye innovative løsninger og parterne ved dermed ikke ved 

indgåelse af samarbejdet, hvilke resultater projektet vil ende ud med. Offentlige myndigheder, der 

forvalter offentlige midler, er som udgangspunkt meget risikoaverse og særligt i forbindelse med 

indkøbsprocedurer.164 Risikoen søges derved ofte spredt mellem parterne i sådanne samarbejder. 

Samfinansieringen begrundes også yderligere i de tilfælde, hvor ejendomsrettighederne deles, da 

en deling af ejendomsrettighederne uden samfiniseringen vil medføre ulovlig statsstøtte.165 

Tilskyndelsen af samfinansiering i direktivets betragtning 35, stemmer overens med OPI’er i praksis, 

hvor det netop er det fælles samarbejde og den fælles finansiering, der er kernen af 

samarbejdsformen.166 Det kan dog ikke udelukkes, at der i snævre tilfælde vil være OPI’er der 

opfylder dette, men afhandlingen vil i det resterende betragte OPI’er som at bygge på 

samfinansiering. 

  

Ud fra denne analyse kan det fastlægges, at OPI’er der samfinansieres og/eller ikke udelukkende 

tildeler rettighederne til den offentlige part vil være omfattet af undtagelsen til Udbudsdirektivet jf. art. 

14. 

3.1.3 Opsummering 

Denne juridiske analyse søgte at besvare problemformuleringen om, hvorledes forskning og 

udvikling i forbindelse med OPI’er er undtaget fra Udbudsdirektivet jf. art. 14. 

OPI’er er offentlige tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling inden for Udbudsdirektivets 

anvendelsesområde. 

Visse tjenesteydelseskontrakter vedrørende forskning og udvikling er undtaget fra Udbudsdirektivet 

jf. art. 14, for at sikre EU’s overordnede mål om en høj konkurrenceevne via udvikling af det 

teknologiske og videnskabelige grundlag på det indre marked jf. art. 3, nr. 3 TEU og art. 179 TEUF. 

Disse formål er grundlaget for EU’s 2020-strategi, som Udbudsdirektivet netop er udformet til at 

opfylde. 

OPI’er skaber innovation inden for den offentlige sektor og er et middel til at sikre EU’s globale 

konkurrenceevne. Hvis OPI’et er udformet så der enten er delte rettigheder mellem den økonomiske 

aktør og den ordregivende myndighed, af det udbytte forskningen og udviklingen resulterede i, eller 

                                                

164 Meddelelse fra Kommissionen, Guidance on Innovation Procurement, C(2018) 3051, side 22  
165 Meddelelse fra Kommissionen, Guidance on Innovation Procurement, C(2018) 3051, side 43 
166 Prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation, 
Europa kommissionen, Bruxelles, den 14.12.2007, KOM(2007) 799 endelig, side 10 
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der er samfinansiering af forskningen og udviklingen, vil OPI’et være undtaget fra udbudspligt jf. 

Udbudsdirektivets art. 14. 

3.2 OPI’er og det efterfølgende indkøb 

 

Dette afsnit vil analysere, hvorvidt det er muligt at indkøbe løsninger udviklet i OPI’er uden, at det er 

i strid med EU-rettens ligebehandlingsprincip. 
I afsnit 3.1.1.1 ovenfor blev det fastlagt, at OPI’er falder inden for Udbudsdirektivets generelle 

anvendelsesområde. Ved et efterfølgende indkøb vil forholdet mellem den offentlige myndighed og 

den økonomiske aktør ikke længere være en offentlig kontrakt om anskaffelse af forsknings- og 

udviklingstjenesteydelser, men nærmere være et klassisk aftager- leverandørforhold, enten 

vedrørende varer eller tjenesteydelser, afhængig af genstanden for det gældende OPI. 

 

Eksemplet fra indledningen i Kapitel 3:167 Hvor Regionerne, private robotfirmaer, forskere og OPI-

eksperter havde samarbejdet om at udvikle og teste prototyper, der vil ændre ældreplejen i Danmark, 

var dette forhold karakteriseret af en tjenesteydelse om forskning og udvikling som de private 

robotvirksomheder deltog i. Et efterfølgende indkøb vil forholdet være karakteriseret ved, at de private 

selskaber agerer som leverandør af den specifikke ydelse, som Regionerne ville være aftager af. 

 

Hjemmelsgrundlaget for den efterfølgende offentlige kontrakt er derfor ikke det samme som i 

ovenstående analyse, da genstanden for den offentlige kontrakt ikke længere er en 

tjenesteydelseskontrakt om forskning og udvikling, der kan undtages fra udbudspligt efter art. 14 i 

Udbudsdirektivet. 

Denne problemformulering vil derfor besvares ved først at analysere hjemmelsgrundlaget for et 

efterfølgende indkøb og EU-rettens ligebehandlingsprincip, samt formålet hermed i en udbudsretlig 

kontekst, for efterfølgende at kunne anvende dette ved analysen af, hvorvidt indkøb af løsninger 

udviklet i OPI’er kan være i strid med ligebehandlingsprincippet.  

Overholdes ligebehandlingsprincippet ikke kan ordregiver risikere at skulle udelukke den 

økonomiske aktør, der har deltaget i OPI’et fra at afgive tilbud på løsningen, som er den 

grundlæggende problemstilling i analysen. 

                                                

167 Oversigt over offentlig-private innovationspartnerskaber, Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, 
marts 2014, side 35, nr 197 
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3.2.1 Hjemmelsgrundlaget for et efterfølgende indkøb 

Vurdering af om indkøbet af resultatet fra samarbejdet skal behandles inden for direktivets 

anvendelsesområde afgøres af, hvorvidt indkøbet er omfattet af udbudsdirektivets art. 1. 

Det blev i analysen i afsnit 3.1.1.1 fastsat, at parterne der deltager i OPI’er er omfattet af begreberne 

offentlig myndighed og økonomisk aktør, så da dette ikke vil være ændret i forbindelse med det 

efterfølgende indkøb, konstateres dette at være opfyldt jf. ovenstående analyse. 

Vurderingen af, om det er en offentlig kontrakt, er dog på et andet grundlag, da genstanden for 

kontrakten nu vil være indkøb af en vare eller tjenesteydelse i et mere klassisk leverandør- 

aftagerforhold, eller en blanding heraf og derfor ikke forskning og udvikling.  

Det nye leverandør- aftagerforhold skal derfor være omfattet af definitionen af en offentlig kontrakt i 

udbudsdirektivets art. 5, stk. 1, nr. 5. Relevant for det nye forhold er, at indkøbet stadig kan defineres 

som at være gensidigt bebyrdende. Efter analysen af begrebet, gensidigt bebyrdende, i afsnit 

3.1.1.1, vil et efterfølgende indkøb, som eksemplet om robotter inden for ældreplejen ovenfor, leve 

op til denne definition, da det må antages, at det offentlige betaler en pengeydelse som vederlag for 

det innovative produkt eller tjenesteydelse. 

Den offentlige myndigheds indkøb af en løsning, som er udviklet på baggrund af et OPI, er dermed 

omfattet af direktivets anvendelsesområde jf. art. 1 jf. art. 2, nr. 1 og 5, når den anslåede værdi af 

kontrakten svarer til, eller overstiger tærskelværdien i Udbudsdirektivets art. 4.  

Som tidligere fastslået, når der er tale om en statslig ordregivende myndighed, skal den anslåede 

værdi af kontrakten svarer til, eller overstige 144.000EUR jf. art. 4, litra b. Er den ordregivende 

myndighed derimod en ikke-statslig myndighed, er tærskelværdien 221.000 EUR jf. art. 4, litra b.  

Der vil ikke tages yderligere stilling til denne sondring, da det jf. ovenstående analyse antages, at et 

indkøb af en løsning fra et OPI, vil have en værdi, der ligger over de i artiklen angivne værdier. Er 

den anslåede værdi under Udbudsdirektivets tærskelværdier vil indkøbet dog stadig være omfattet 

af TEU og TEUF og de afledte principper heraf jf. Sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard mod 

Spøttrup Boligselskab, præmis 24. Indkøbet skal derfor uafhængig af tærskelværdien overholde 

ligebehandlingsprincippet. 

 

Den offentlige parts indkøb af en udviklet løsning i et OPI, skal altså efter direktivets bestemmelser 

i udbud.  

3.2.1.1 Formålsanalyse af ligebehandlingsprincippet 

Dette afsnit vil klarlægge det juridiske grundlag for ligebehandlingsprincippet generelt og i 

forbindelse med udbudsretten. Analysen af ligebehandlingsprincippets betydning deles op i 
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henholdsvis et overordnet princip, der gælder generelt inde for EU-retten og en mere specifik 

tolkning af ligebehandlingsprincippet i forbindelse med offentlige udbud, jf. nedenfor. 

3.2.1.1.1. Ligebehandlingsprincippets sammenhæng med Traktaterne 

Princippet om ligebehandling er en del af de grundlæggende rettigheder og almindelige 

retsprincipper i primærretten.168 Ligebehandlingsprincippet hjemles overordnet i værdierne og 

målene for EU i art. 2 og 3 TEU og kan derfor betragtes som et middel til at forfølge de overordnede 

mål i art. 3, nr. 6 TEU særligt den effektive konkurrence og sociale markedsøkonomi.169 EU-

domstolen har, om denne, udtalt i Überschär-sagen:170 

 

“Det generelle ligebehandlingsprincip, som forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet blot 

er en speciel udformning af, er et grundlæggende princip i retten. Efter dette princip må ensartede situationer 

ikke behandles forskelligt, medmindre en forskellig behandling er objektivt begrundet“ 

 

3.2.1.1.2. Ligebehandlingsprincippet og udbudsretten 

Tildelingen af offentlige kontrakter skal følge det traktatfæstede princip om ligebehandling171 jf. 

betragtning 1 i Udbudsdirektivet. Direktivet indeholder derudover en række bestemmelser og krav, 

som sikrer disse principper, gennem alle led i udbudsprocessen, herunder både ved publiceringen 

af udbudsdokumentet, udvælgelses- og tildelingskriterier, samt i forbindelse med udelukkelse af 

tilbudsgivere der eller ville forårsage konkurrencefordrejninger.172 

Ligebehandlingsprincippet er inden for udbudsretten udviklet i EU-domstolens retspraksis, på 

baggrund det traktatretlige princip om ligebehandling jf. Storebælt-sagen, C-243/89.173 I denne dom 

fastslår domstolen, at trods princippet ikke udtrykkeligt var nævnt i daværende udbudsdirektiv, følger 

forpligtelsen til at overholde dette princip hovedformålet med direktivet om skabelsen af en effektiv 

konkurrence jf, præmis 33. 

 

“Det er i så henseende tilstrækkeligt at fastslå, at direktivet ganske vist ikke udtrykkeligt nævner princippet om 

ligebehandling af tilbudsgiverne, men at forpligtelsen til at overholde dette princip følger af selve hovedformålet 

                                                

168 Ølykke og Nielsen, 2017, side 105 
169 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU, KOM(2010) 546, side 18 
170 Sag 810/79, Peter Überschär mod Bundesvericherungsantalt für Angestellte, præmis 16 
171 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth, EU’s Udbudsregler - i dansk kontekst, Jurist- og 
Økonomforbundet Forlag, København, 2. udgave, 2017. Forkortes: Ølykke og Nielsen, 2017, side 42 
172 Ølykke og Nielsen, 2017, side 110 
173Storebælt-sagen, Sag C-243/89 Kommissionen mod Kongeriget Danmark. Sagen omhandler: 
Aktieselskabet Storebæltsforbindelsen havde indbudt til afgivelse af bud på grundlag af en betingelse om, at 
der i størst muligt omfang skal anvendes danske materialer og forbrugsgods, dansk arbejdskraft og materiel. 
Aktieselskabet foretog forhandlingerne med et udvalgt konsortium som fandt sted på grundlag af et ikke-
konditionsmæssigt bud. EU-Domstolens dom: Danmark fandtes at have handlet i strid med bygge- og 
anlægsdirektivet ved at gennemføre forhandlinger med det udvalgte konsortium på grundlag af et ikke 
konditionsmæssigt bud.  
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med direktivet, som ifølge niende betragtning bl.a. tager sigte på at udvikle en effektiv konkurrence med hensyn 

til offentlige bygge- og anlægskontrakter, og som i afsnit IV angiver udvælgelseskriterier og kriterier for tildeling 

af kontrakten, der skal sikre en sådan konkurrence.” 

 

Princippet fremgår efter ophævelsen af 2004/18/EF direkte af det nuværende 

Udbudsdirektivdirektivet i betragtning nr. 1 og 2 i præamblen, hvor det ligeledes fastlægges, at 

tildeling af offentlige kontrakter skal ske i overensstemmelse med principperne i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsområde (TEUF), navnlig fri bevægelighedsprincipperne, samt de 

principper, der er afledt heraf; ligebehandling og det der tilknyttede gennemsigtighedsprincip, samt 

proportionalitetsprincippet.174 

EU-domstolen har i flere sager om offentlige udbud, foretaget en eksplicit formålsfortolkning af 

udbudsbestemmelserne og i den forbindelse har udtalt, at reguleringen af offentlige udbud, har til 

formål at beskytte tilbudsgivere mod vilkårlighed fra ordregivers side, udover at sikre udviklingen af 

en effektiv konkurrence.175 

De generelle principper inden for udbudsretten er udover betragtning 1 og 2, til dels indskrevet i 

Udbudsdirektivets art. 18, som stammer fra 2004-direktivets art. 2, som fastlægger den ordregivende 

myndigheds forpligtigelse i forhold til at overholde bl.a. ligebehandlingsprincippet: 

 

“De ordregivende myndigheder behandler økonomiske aktører ens og uden forskelsbehandling og handler på 

en gennemsigtig og forholdsmæssig måde. 

Udbuddet udformes ikke med det formål at udelukke dette fra direktivets anvendelsesområde eller kunstigt 

indskrænke konkurrencen. Konkurrencen betragtes som kunstigt indskrænket, hvis udbuddet er udformet med 

den hensigt uretmæssigt at favorisere visse økonomiske aktører eller stille dem mindre gunstigt.” 

 

Dette formål om ligebehandling af økonomiske aktører i forbindelse med offentlige udbud, er 

gentagne gange slået fast af EU-domstolen, som værende et værktøj til udviklingen af en sund og 

effektiv konkurrence mellem de virksomheder, der deltager i konkurrencen om offentlige kontrakter. 

Dette kræver, at tilbudsgivere gives lige muligheder i forbindelse med udformningen af deres tilbud, 

som indebærer, at de samme betingelser skal gælde for alle konkurrenter jf. Cordis-dommen, T-

345/03, præmis 143.176 

 

Det efterfølgende indkøb af en løsning fra et OPI skal altså i udbud jf. Udbudsdirektivets art. 1. Ved 

dette udbud skal den ordregivende myndighed overholde ligebehandlingsprincippet, der søger at 

sikre EU’s mål ved at skabe en effektiv konkurrence på det indre marked og sikrer at økonomiske 

aktører behandles ens, for at undgå en konkurrenceforvridning på det indre marked. 

                                                

174 Udbudsdirektiv, betragtning 1 og 2 
175Se bl.a. Sag 31/87, Gebroeders Beentjes BV mod Holland, præmis 21 og 22 
176 For fremlæggelse af dommens indhold se nedenfor, afsnit 3.2.2.2 
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3.2.2 Det efterfølgende indkøb og ligebehandlingsprincippet 

Analysen af hvorvidt et efterfølgende indkøb af resultatet fra et OPI, er i strid med 

ligebehandlingsprincippet, er kernen for den juridiske problemstilling. 

Det vil i dette afsnit derfor analyseres, om det kan være en potentiel overtrædelse af 

ligebehandlingsprincippet, at den private aktør i det foregående OPI, der har været i tæt samarbejde 

med den ordregivende myndighed, deltager i det efterfølgende udbud. 

OPI’er har en indledende markedsdialog, hvor den første kontakt mellem den private aktør og den 

offentlige myndighed oprettes, hvorefter der bliver etableret et samarbejde i form af et OPI. Dette 

medfører, at den private part har været inddraget i processerne før selve indkøbet, da de har deltaget 

i forskning og udvikling af ydelsen. 

I forbindelse med dette, må det ligeledes antages, at den private aktør har opnået en specifik viden, 

både om de tekniske specifikationer i forbindelse med ydelsen, men også i forbindelse med selve 

ordregiveren.177 

Disse forhold vil derfor analyseres nedenfor, for at finde frem til, om dette kan være i strid med 

ligebehandlingsprincippet. 

 

Udgangspunktet for ligebehandlingsprincippet i Udbudsdirektivet er art. 18, stk. 1. som lyder: 

 

“De ordregivende myndigheder behandler økonomiske aktører ens og uden forskelsbehandling og handler på 

en gennemsigtig og forholdsmæssig måde. 

Udbuddet udformes ikke med det formål at udelukke dette fra direktivets anvendelsesområde eller kunstigt 

indskrænke konkurrencen. Konkurrencen betragtes som kunstigt indskrænket, hvis udbuddet er udformet med 

den hensigt uretmæssigt at favorisere visse økonomiske aktører eller stille dem mindre gunstigt.” 

 

Overholdelse af bestemmelsen og derved ligebehandlingsprincippet sikres ved, at ensartede forhold 

behandles lige og forskellige forhold behandles forskelligt, for at undgå konkurrencefordrejning.178 

Når en økonomisk aktør på den ene eller den anden måde, har været involveret forud for 

udbudsproceduren kan der potentielt opstå flere former for konkurrencefordrejning der er i strid med 

ligebehandlingsprincippet i art. 18.179 Den økonomiske aktør kan for det første få tidligere eller 

eksklusiv adgang til information som ikke er tilgængelige for andre.180 Dette gælder særligt for OPI’er, 

                                                

177 Se eksempel nedenfor i afsnit 3.2.2.2. 
178 jf. analysen ovenfor, med henvisning til T-345/03, præmis 143. Det ville efter denne bestemmelse være i 
strid med art. 18 stk.1, 2. punktum, hvis ordregiver udformer udbuddet så det har til hensigt at favorisere den 
specifikke private aktør, der deltog i OPI’et. Det er dog disse forfatteres udgangspunkt, at den offentlige 
ordregiver ikke vil gøre dette bevidst, så analysen vil ikke vurdere, hvordan dette nærmere reguleres, da det 
ikke er et forhold der er særligt i forhold til OPI’er. 
179 Ølykke og Nielsen, 2017, side 584 
180 Ølykke og Nielsen, 2017, side 584 
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da ordregiver og den private aktør har haft et tæt samarbejde om at indfri det offentlige behov og 

udvikle den innovative løsning. 

Derudover, kan der ske en konkurrencefordrejning ved, at udbudsbetingelserne får en udformning, 

der er til fordel for den private aktør, der har været med i OPI’et.181 

3.2.2.1. Forudgående inddragelse 

Som fastslået ovenfor vil der forud for et indkøb af en løsning fra et OPI, have været et forsknings- 

og udviklingssamarbejde, der ofte er indledt af en markedsundersøgelse eller markedsdialog. Art. 

40 i Udbudsdirektivet fastsætter rammerne for sådanne procedure: 

 

“Inden iværksættelsen af en udbudsprocedure kan ordregivende myndigheder gennemføre 

markedsundersøgelser med henblik på at udforme udbuddet og at informere økonomiske aktører om deres 

udbudsplaner og krav. 

Til det formål kan ordregivende enheder f.eks. søge eller acceptere rådgivning fra uafhængige eksperter eller 

myndigheder eller fra markedsdeltagere. Denne rådgivning kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen 

af udbudsproceduren, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke medfører en konkurrencefordrejning eller en 

overtrædelse af principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed.” 

 

Ordlyden i art. 40 henviser til, at markedsundersøgelser er foretaget med henblik på at udforme 

udbuddet og at informere økonomiske aktører om deres udbudsplaner og krav. 

Bestemmelsen omhandler de tilfælde, hvor den ordregivende myndighed har rådført sig med den 

private aktør fra OPI’et om, hvordan udbuddet skal udformes. 

Der foreligger ikke nogen indikator for, om ordregivere i praksis anvender den form for 

markedsdialog efter et OPI. Er dette dog tilfældet, giver det anledning til, at der kan foreligge en 

konkurrencefordrejning, hvor den private aktør fra OPI’et vil have en konkurrencemæssig fordel 

sammenlignet med andre tilbudsgivere, i forbindelse med ordlyden i art. 18. 

Mere relevant for hvordan OPI’er udformes i praksis er derfor den markedsdialog, der ligger forud 

for selve udviklingen af ydelsen, i forbindelse med opstarten af et OPI. 

Denne markedsdialog forud for OPI’et vil ikke have været med det henblik at få viden om, hvordan 

udbuddet kan udformes, men derimod at få viden om, hvem og hvordan et forsknings- og 

udviklingssamarbejde skal arrangeres. Det er derfor ikke klart om denne markedsdialog, der har 

relation til OPI’et, men ikke direkte til udbuddet, kan medføre en konkurrencefordrejning. Efter 

ordlyden i art. 40 har det ikke potentiale til at forårsage en sådan forskelsbehandling i forbindelse 

med udformningen af udbuddet.  

                                                

181 Ølykke og Nielsen, 2017, side 585 
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Derimod kan det faktum, at der har været et samarbejde forud for udbuddet, betragtes som værende 

en forudgående inddragelse af den private part, hvilket kan være i strid med 

ligebehandlingsprincippet. 

I de tilfælde, hvor en tilbudsgiver har rådgivet eller på anden vis været involveret i forberedelserne 

af udbudsproceduren, er den ordregivende myndighed forpligtet til at træffe passende 

foranstaltninger for at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes af den pågældende ansøgers eller 

tilbudsgivers deltagelse jf. art. 41 stk. 1. Det vil derfor være nærliggende at analysere dette forhold i 

forbindelse med den bredere formulering om forudgående inddragelse efter art, 41: 

 

“Når en ansøger eller tilbudsgiver eller en virksomhed, der har tilknytning til en ansøger eller tilbudsgiver, har 

rådgivet den ordregivende myndighed, hvad enten det er sket i forbindelse med artikel 40, eller ej, eller på 

anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren, træffer den ordregivende myndighed 

passende foranstaltninger for at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes af den pågældende ansøgers eller 

tilbudsgivers deltagelse.” 

 

Det afgørende for retsfølgen efter denne artikel bliver i forbindelse med OPI’er, hvorvidt det 

forudgående samarbejde, vidensdeling og udvikling af ydelsen, der er genstand for udbuddet, er 

omfattet af ordlyden: “eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren”, 

og hvis positiv, hvorvidt det har potentiale til at fordreje konkurrencen i strid med 

ligebehandlingsprincippet. 

 

I sag T-4/13 Communicaid Group Ltd mod Kommissionen, der omhandlede en udstationeret national 

sagkyndig, der havde arbejdet under en enhed i Kommissionens, som havde deltaget i forberedende drøftelser 

vedrørende udbuddet af den pågældende procedure, i løbet af udarbejdelsen blev ansat i vindende 

tilbudsgivers virksomhed og derved udgjorde en potentiel interessekonflikt. Retten fandt, at sagsøger ikke 

kunne bevise, at den tidligere ekspert havde været med til at forme udbuddet hos den vindende tilbudsgiver, 

så det var sagsøgers manglende løft af bevisbyrden, der blev udfaldsgivende for resultatet jf. præmis 58. 

 

Det er derfor uklart om denne bevisbyrde kunne have været løftet i andre sammenhænge og derved 

resulterer i, at en lignende situation kunne have medført, at den private part blev betragtet som 

værende involveret i forberedelserne af udbudsproceduren på den ene eller anden anden måde og 

derved resultere i en potentiel interessekonflikt.  

3.2.2.1.1 Interessekonflikt 

Interessekonflikter, der i nogle tilfælde bliver henført under begrebet rådgiverinhabilitet,182 er 

reguleret i art. 24 i Udbudsdirektivet: 

 

                                                

182 Ølykke og Nielsen, 2017, side 584 
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“Medlemsstaterne sikrer, at de ordregivende myndigheder træffer passende foranstaltninger for effektivt at 

forebygge, identificere og udbedre interessekonflikter, der opstår under gennemførelsen af udbudsprocedurer, 

med henblik på at undgå konkurrenceforvridning og på at sikre ligebehandling af alle økonomiske aktører. 

Begrebet interessekonflikt omfatter mindst de situationer, hvor personalet hos den ordregivende myndighed 

eller en udbyder af den indkøbte tjeneste, der handler på vegne af den ordregivende myndighed, som er 

involveret i gennemførelsen af udbudsproceduren eller kan påvirke resultatet af proceduren, direkte eller 

indirekte har en finansiel, økonomisk eller anden personlig interesse, der kan antages at bringe deres 

upartiskhed og uafhængighed i forbindelse med udbudsproceduren i fare.” 

 

Den danske oversættelse af denne bestemmelse er uklar, og kan efter en normal objektiv fortolkning, 

resulterer i en forståelse af, at en interessekonflikt kun opstår i situationer, hvor “der handles på 

vegne af den ordregivende myndighed”. Ved sprogsammenligningen med den officielle engelske 

version af Udbudsdirektivet, gælder; “(A) procurement service provider acting on behalf of the 

contracting authority”.183 Denne formulering er nærmere den situation, hvor en tjenesteyder der 

leverer indkøbstjenester på den måde er involveret i udbudsproceduren.184 

 

Den form for OPI der er genstand for denne analyse, omhandler opfindelsen af helt nye produkter 

og løsninger. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, hvordan et efterfølgende udbud af en 

løsning der specifikt er koblet op på én privat part, ikke på den ene eller den anden måde, direkte 

eller indirekte, har medført, at udbudsmaterialet er udformet til denne aktør. Dette praktiske 

argument, støttes ligeledes af det faktum, at det netop er ved tidspunktet for offentliggørelsen af 

udbudsbekendtgørelsen, at alle informationer og krav i forbindelse med udbuddet skal være klar. En 

tidligere dialog kan derfor være nødvendig for at afklare krav og behov og kan derved indirekte være 

med til at udforme udbudsprocessen.185 Dette tætte samarbejde mellem parterne kan derfor have 

potentiale til enten direkte eller indirekte at påvirke udbudsmaterialet, herunder særligt i forbindelse 

med det vidensgrundlag, der er blevet skabt på baggrund af samarbejdet. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at ifølge retspraksis kan en tilbudsgiver, selv om denne ikke har det 

til hensigt, påvirke betingelserne for udbuddet, på en måde, der er gunstig for sig selv, hvilket 

automatisk skaber en situation med en interessekonflikt. I den henseende udgør interessekonflikten 

en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.186 

Der kan dog argumenteres for, at denne situation ville være anderledes, hvis OPI’et blot omhandle 

et kendt produkt i en ny sammenhæng, da dette medføre en mere generisk specifikation omkring 

selve produktet. 

                                                

183 Ølykke og Nielsen, 2017, side 581 
184 Ølykke og Nielsen, 2017, side 581 
185 Ølykke og Nielsen, 2017, side 213 
186 Forenede sager C-21/03 og C-34/03 Fabricom, Sml. 2005, s. I-1559, præmis 29 og 30 
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I eVigilo-dommen, Sag C-538/13, der omhandlede et præjudicielt spørgsmål i forbindelse en påstået 

interessekonflikt grundet faktummet om at den sagkyndige hos den ordregivende myndighed, der havde 

deltaget i vurderingen af tilbud, var kollegaer med specialister, der arbejde for den vindende tilbudsgiver, og 

om det som følge af dette om tildelingen skulle annulleres. Domstolen konstaterede, at det i sagen nævnte 

forhold udgjorde en interessekonflikt, da den medførte en risiko for, at den ordregivende myndighed lader sig 

lede af betragtninger, der er udbuddet uvedkommende og som kommer en tilbudsgiver til gode, samt at den 

ordregivende myndighed under alle omstændigheder har pligt til at efterprøve, om der foreligger sådanne 

interessekonflikter, og at træffe passende foranstaltninger med for at forebygge, identificere og afhjælpe dem. 

 

Forståelsen af interessekonflikter i denne sag, giver ikke nødvendigvis anledning til at konstatere, at 

forudgående inddragelse i form af et OPI, generelt medfører en interessekonflikt og derved er i strid 

med ligebehandlingsprincippet. Det skal vurderes ud fra et konkret skøn i de enkelte tilfælde, men 

ordregiver skal være opmærksom på denne vurdering, da det jf. art. 24, 1. pkt., er dem der skal sikre 

passende midler til netop at undgå disse situationer og det er deres pligt at efterprøve om der 

foreligger sådanne interessekonflikter jf. eVigilo-dommen, præmis 42-43. 

3.2.2.1.2. Information i forbindelse med forudgående inddragelse 

Udover de ovenfor potentielle tilfælde af interessekonflikter, hvor den økonomiske aktør, der har 

deltaget i OPI’et, potentiel har kunne påvirke udbudsbetingelsernes udformning, kan der ligeledes 

ske en konkurrencefordrejning i forbindelse med informationer om tekniske specifikationer udledt i 

forbindelse med det tidligere samarbejde eller den private aktørs tidligere adgang til information som 

ikke er tilgængelige for andre tilbudsgivere. 

 

I Cordis-dommen, Sag T-345/03, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen, der omhandler en påstand om 

annullation af beslutningen om tildeling af en kontrakt, vedrørende udvikling og tilvejebringelse af 

tjenesteydelser til støtte for Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling (CORDIS). Tvisten 

omhandlede manglende iagttagelse af princippet om ligebehandling af de bydende i forbindelse med, at den 

vindende tilbudsgiver havde den på tidspunktet for udbuddet gældende leverandør af systemet som 

underleverandør. Den omtvistede uregelmæssighed omhandlede det faktum, at ordregiver havde undladt 

visse tekniske oplysninger omkring udbuddet fra udbudsmaterialet. Den vindende tilbudsgivers 

underleverandør havde kendskab til disse tekniske oplysninger, grundet dennes tidligere samarbejde med 

ordregiveren jf. præmis 150. EU-domstolen lagde dermed til grund, at den omstændighed, at kun den valgte 

tilbudsgiver havde kendskab til de tekniske oplysninger, havde medført at det potentielt har givet denne en 

uberettiget fordel jf. præmis 178, og er derfor i strid med ligebehandlingsprincippet. De fastslog ligeledes, at 

denne tilsidesættelse havde kunnet påvirke tildelingen af den omtvistede kontrakt, da den forsinkede 

tilrådighedsstillelse af de pågældende tekniske oplysninger kunne have påført samtlige bydende med 

undtagelse af den valgte unødigt arbejde og tab af tid, og at den derfor kan have indvirket på kvaliteten af 

sagsøgerens bud. Retten annullerede derfor beslutningen om tildeling af kontrakten til følge for sagsøger 

påstand i medfør af artikel 3, stk. 2 i direktiv 92/50/EØF (daværende udbudsdirektiv). 

 

EU-domstolen fastslå i dommen, at alle økonomiske aktører skal kunne vurdere og udforme deres 

tilbud på baggrund af samme informationsgrundlag for at overholde ligebehandlingsprincippet og 

ligeledes at betingelser og krav til tilbuddet, skal være ens for alle jf. præmis 143. Det fremgår 
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ligeledes af dommen, at alle tekniske oplysninger, som har betydning for forståelsen af 

udbudsbekendtgørelsen eller af udbudsbetingelserne, på et så tidligt tidspunkt som muligt stilles til 

rådighed for samtlige af de virksomheder, der deltager i en procedure, vedrørende indgåelsen af en 

offentlig kontrakt jf. præmis 145. 

Ordregiver havde derved tilsidesat ligebehandlingsprincippet, ved ikke fra begyndelsen af 

udbudsproceduren at give samtlige tilbudsgiver alle de nødvendige oplysninger således, at kun den 

vindende tilbudsgiver som følge af sit tidligere samarbejde havde alle oplysningerne. jf. præmis 204.  

Når en privat aktør i samarbejde med en offentlig part udvikler en løsning til dennes behov, vil den 

private aktør som udgangspunkt være den eneste aktør, der har kendskab til alle de nødvendige 

tekniske specifikationer til denne løsning ved udbuddets start, da parterne har skabt en ny innovativ 

løsning. Den særlige viden som en privat aktør har fået om tekniske specifikationer, er derfor i strid 

med ligebehandlingsprincippet, hvis ingen af de andre tilbudsgivere har haft mulighed for at tilegne 

sig den samme viden forud for udbuddet. 

 

Eksempel:187 Den forebyggende trøje var et offentlig-privat innovationssamarbejde på ældreområdet 

omkring udvikling og afprøvning af et intelligent tekstil, som skulle forebygge arbejdsska- 

der/nedslidning i omsorgssektoren. Det oprindelige samarbejde involverede fra den private side 

virksomheden YOKE Interaction Design og fra den offentlige side Aarhus Kommune. 

Det har været en forudsætnings for den private parts udvikling af trøjen, at kommunen har bidraget 

med det nødvendige testmiljø og afprøvning, som havde været svært for den private virksomhed at 

få adgang til uden samarbejdet med kommunen.  

 

Eksemplet endte ikke ud i et efterfølgende udbud, da samarbejdet i projektet ikke resulterede i den 

forventede innovation, idet trøjen aldrig blev færdigudviklet på et stadie, hvor den var klar til 

implementering.188 Hvis dette havde været tilfældet, ville kommunen skulle sikre sig, at andre 

tilbudsgivere kunne give tilbud på samme grundlag som YOKE jf. T-345/03, præmis 178. 

Når et nyt produkt bliver udbudt efter et OPI, skal det derved udformes således, at der skabes det 

samme informationsgrundlag for andre tilbudsgivere og give dem det samme indblik i tekniske 

specifikationer. 

Dette bekræftes ligeledes af Fabricom-dommen, de forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom 

SA mod État belge, præmis 28, hvor domstolen udtaler: 

 

“En person, der har været ansvarlig for studier, forsøg, undersøgelser eller udvikling vedrørende bygge- og 

anlægsarbejder, indkøb eller tjenesteydelser i forbindelse med en offentlig kontrakt (herefter »en person, der 

                                                

187 Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet, 
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, Maj 2014, side 41 
188 Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet, 
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, Maj 2014, side 43 
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har udført visse forberedende arbejder«), befinder sig ikke nødvendigvis, for så vidt angår deltagelsen i 

udbuddet af denne kontrakt, i samme situation som en person, der ikke har udført sådanne arbejder.”189 

 

Sagen omhandlede et præjudicielt spørgsmål angående en påstand om, at den belgiske stats 

nationale bestemmelse om udelukkelse af personer og virksomheder, der har været ansvarlig for 

studier, forsøg, undersøgelser eller udvikling vedrørende genstanden for et udbud, fra at afgive 

tilbud, uden at give denne mulighed for at bevise, at den erfaring, der var erhvervet, i det konkrete 

tilfælde ikke kan fordreje konkurrencen, er imod ligebehandlingsprincippet. Conseil d'État anmodede 

EU-domstolen om at tage stilling til om ligebehandlingsprincippet skal fortolkes således at være til 

hinder for den nationale bestemmelse. Domstolen dømte, at ligebehandlingsprincippet er til hinder 

for en national bestemmelse, hvorefter en person, der havde været ansvarlig for studier, forsøg, 

undersøgelser eller udvikling vedrørende bygge- og anlægsarbejder, indkøb eller tjenesteydelser, 

ikke kunne deltage i eller byde på disse offentlige bygge- og anlægskontrakter, indkøbs- eller 

tjenesteydelsesaftaler. Der skal være mulighed for at bevise, at den erfaring, denne under de i sagen 

foreliggende omstændigheder havde opnået, ikke kunne fordreje konkurrencen. 

 

EU-Domstolen bekræfter i denne sag, at en forudgående inddragelse i form af et OPI kan medføre 

en konkurrencefordrejning. Det kan dog ikke konkluderes ud fra en ordlydsfortolkning af præmis 28, 

at forskning og udvikling altid vil medføre en konkurrencefordrejning, fordi EU-Domstolen i 

præmissen anvender formuleringen ”ikke nødvendigvis”. Der kan derfor være tilfælde, hvor en part 

der har været ansvarlig for studie, forsøg, undersøgelser eller udvikling, ikke bliver stillet i en 

anderledes situation, end andre der ikke har udført sådanne et arbejde. Domstolen afviste også, at 

der kunne anvendes en national regel, hvor alle deltagere i forskning og udvikling ville blive udelukket 

ved det efterfølgende udbud. Domstolen fastslå derved, at vurderingen af dette afhænger af det 

konkrete faktum. 

Den ordregivende myndighed skal derfor være særligt opmærksom på, at den private parts 

deltagelse i OPI’et kan stille denne i en bedre situation end de resterende tilbudsgivere, grundet 

dennes deltagelse i udviklingen af genstanden for udbuddet. 

Særligt relevant at bemærke, i forhold til denne afhandlings problemformulering er, at potentialet for 

at et forhold giver en tilbudsgiver en konkurrencefordel, ikke blot skyldtes ordregiverens manglende 

oplysning om tekniske informationer, men ligeledes kan skyldes parternes tidligere samarbejde. 

Kombinationen af, at tilbudsgiveren har fået kendskab til information, som andre tilbudsgivere ikke 

besidder og at dette skyldes et forudgående tæt samarbejde, skaber altså grundlag for, at der kan 

opstå en konkurrencefordel ved at have deltaget i OPI’et.  

                                                

189 Fabricom-dommen, De forenede sager C-21/03 og C34/03, Fabricom SA mod État belge, præmis 28 
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I eksemplet om den intelligente trøje ovenfor lagde både den private part og den offentlige part vægt 

på at det tætte samarbejde og den tætte relation med indblanding af medarbejder fra begge parter 

var et vigtigt aspekt af OPI’et.190 

Der er derved risiko for, at der skabes en konkurrencefordrejning ved et offentligt udbud, når en 

privat og offentlig part forudgående for udbuddet har samarbejdet og udviklet information inden for 

det pågældende område som udbuddet berører. 

3.2.3. Foranstaltninger mod konkurrencefordrejning 

Det relevante retsgrundlag for problemformuleringen omfatter også kravet om at udligne eventuelle 

konkurrencefordrejninger, da Udbudsdirektivet indeholder en række bestemmelser om, hvordan den 

ordregivende myndighed skal håndtere situationer, hvor tilbudsgivere har fået en konkurrencefordel 

eller der er potentiale for det. Det skal derfor analyseres, hvilke passende midler den ordregivende 

myndighed skal foretage i forbindelse med udbudsprocessen, for at sikre at den private aktør, der 

har været en del af det tidligere forsknings- og udviklingssamarbejde i OPI’et ikke fordrejer 

konkurrence ved deltagelse i udbuddet. 

EU-domstolen har i praksis taget stilling til i hvilket omfang en ordregivende myndighed skal foretage 

passende foranstaltninger, bl.a. i Fabricom-dommen ovenfor i præmis 32, 34, og 35. Domstolen 

fastslår her, at det ikke er tilstrækkeligt, at en situation har potentiale til at være i strid med 

ligebehandlingsprincippet, men det skal de facto kunne bevises, at den pågældende situation har 

påvirket konkurrencen om den offentlige kontrakt negativt. 

En privat aktør, der har deltaget i et OPI kan altså ikke automatisk udelukkes fra deltagelse i et 

efterfølgende udbud på baggrund af at de har været forudgående involveret og der er potentiale for, 

at de har påvirket udbudsproceduren. Det kræver en konkret vurdering af, om den pågældende 

situation udgør en reel konkurrencefordrejning mellem den pågældende tilbudsgiver og de øvrige 

tilbudsgivere. 

Denne konkrete vurdering afhænger derfor af det specifikke retsfaktum i et udbud, forholdet til de 

andre tilbudsgivere og de nærmere konkrete forhold. 

 

Analysen nedenfor vil derfor forsøge at besvare, hvilke foranstaltninger, der efter Udbudsdirektivet 

er påkrævet af ordregiver i forbindelse med efterfølgende indkøb af en løsning fra et OPI. 

Når ordregiver i det efterfølgende udbud står i en situation, hvor ligebehandlingsprincippet ikke bliver 

overholdt, ved den private aktørs deltagelse i udbuddet, har ordregiver mulighed for at anvende 

                                                

190 Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet, 
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, KORA, Maj 2014, side 41 
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frivillige udelukkelsesgrunde191 for at sikre at alle tilbudsgivere får lige vilkår for tilbudsafgivelse.192 

Dette fremgår direkte af direktivets art. 57, stk. 4, litra e og litra f: 

  

“Stk. 4. De ordregivende myndigheder kan udelukke, eller medlemsstaterne kan kræve, at de ordregivende 

myndigheder udelukker, en økonomisk aktør fra deltagelse i en udbudsprocedure i følgende tilfælde: 

 (...) 

 e) hvis en interessekonflikt som defineret i artikel 24 ikke kan afhjælpes effektivt med andre mindre 

indgribende foranstaltninger 

 f) hvis en forvridning af konkurrencen fra den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i 

forberedelsen af udbudsproceduren, som omhandlet i artikel 41, ikke kan afhjælpes med andre mindre 

indgribende foranstaltninger” 

  

Både litra e og litra f i bestemmelsen fastsætter altså, at den private aktør kan udelukkes fra det 

efterfølgende udbud, hvis konkurrencefordrejningen efter art. 24 om interessekonflikter eller art. 41 

om forudgående inddragelse, ikke kan afhjælpes med mindre indgribende midler. 

Fortolkningen af dette i forhold til vægtningen af ligebehandlingsprincippet, er derfor, at hvis 

ordregiver undlader at foretage passende foranstaltninger, når en tilbudsgiver, der fordrejer 

konkurrencen om den offentlige kontrakt, vil det være i strid med ligebehandlingsprincippet og 

formålet om at skabe en effektiv konkurrence. 

En tilbudsgiver skal dog inden en eventuel udelukkelse have mulighed for at påvise, at dennes 

deltagelse ikke fordrejer konkurrence jf. art. 41, 4. pkt.  

Det bliver altså efterfølgende tilbudsgiver, der har bevisbyrden for, at dennes deltagelse i et OPI 

forud for et udbud, ikke fordrejer konkurrencen ved det efterfølgende indkøb. 

Derudover ses ordlyden, gengivet i begge bestemmelser, om at mindre indgribende foranstaltninger, 

skal prioriteres frem for en udelukkelse af den private part, da dette er et udtryk for, at der skal 

lægges vægt på proportionalitetsprincippet, som ligeledes bekræftes i Udbudsdirektivets præambel 

101, 3. sidste pkt.: 

 

“Anvendes der fakultative udelukkelsesgrunde, bør de ordregivende myndigheder lægge særlig vægt på 

proportionalitetsprincippet.” 

 

Efter dette skal ordregiver altså undersøge om der er mindre indgribende foranstaltninger, som 

eventuelt kunne afværge den konkurrencefordrejende tilstand.  

Hvis ordregiver skal vurdere en art. 57, stk. 4, litra e situation, kan det i konteksten til OPI’et være 

svært at vurdere, om der er et generelt passende middel, der er mindre indgribende end udelukkelse. 

Hvis den private aktør fra OPI’et, har været involveret i en direkte eller indirekte påvirkning af 

udbudsproceduren, opstår der jf. analysen ovenfor en interessekonflikt, da de vil have en økonomisk 

                                                

191 Ølykke og Nielsen, 2017, side 572 
192 Fabricom-dommen, Dom af 3.3.2005 - De forenede sager C-21/03 og C34/03, Fabricom SA mod État belge, 
præmis 29  
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interesse i at påvirke udbudsproceduren til deres fordel. I denne situation vil det derfor være 

uhensigtsmæssigt ikke at udelukke aktøren, da det ville fordreje konkurrence i forhold til de øvrige 

tilbudsgivere og være i strid med ligebehandlingsprincippet. 

Som betragtet ovenfor, er der dog ikke en generel sammenhæng mellem OPI’er og fremkomsten af 

interessekonflikter, da det ikke er sikkert, at den private aktør fra OPI’et har haft mulighed for at 

påvirke selve udbudsprocessen til deres fordel, på en måde der reelt resulterer i en 

konkurrencefordrejning. 

 

Der hvor den juridiske problemstilling i forbindelse med udbud af løsninger udviklet i et OPI er mest 

kritisk, er derfor i forhold til det tætte samarbejde og den forudgående inddragelse af den private 

aktør, som medfører, at ordregiver vil stå i en art. 41 situation, hvor den økonomiske aktør har et 

større informationsgrundlag end de øvrige tilbudsgivere, der ikke har været med i OPI’et. 

Art. 41, indeholder en nærmere forklaring af, hvad sådanne foranstaltninger skal omfatte jf. art. 41, 

2, pkt.: 

 

“Sådanne foranstaltninger omfatter meddelelse til de andre ansøgere og tilbudsgivere af relevante 

oplysninger, der er udvekslet som led i eller som følge af ansøgerens eller tilbudsgiverens tilknytning til 

forberedelsen af udbudsproceduren, samt fastsættelsen af tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af tilbud. 

Den pågældende ansøger eller tilbudsgiver udelukkes kun fra proceduren, når der ikke er andre måder at sikre 

overholdelse af forpligtelsen til at overholde princippet om ligebehandling.” 

 

Bestemmelsen skal forstås således, at en ordregivende myndighed inden der foretages udelukkelse, 

skal forsøge at udligne konkurrencefordrejningen ved at videregive alle relevante oplysninger, der 

er udviklet som led i, eller som følge af ansøgerens eller tilbudsgiverens tilknytning til forberedelsen 

af udbudsproceduren og ved fastsættelsen af tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af tilbud jf. 

art. 41, 2. pkt.193  

 Ordregiveren kan udligne den private parts konkurrencefordel og derved undgå at 

være i strid med ligebehandlingsprincippet, ved at offentliggøre alle oplysninger i udbudsmaterialet, 

som den private part i forbindelse med OPI’et har tilegnet sig forud eller ved offentliggørelse af 

udbudsmaterialet.  

Det afgøres dog af EU-domstolen i Cordis-dommen,194 at ordregiveren kun er forpligtet til at foretage 

en offentliggørelse af alle informationer i udbudsmaterialet, hvis dette kan gøres enkelt, er 

økonomisk rimeligt og hvis udligningen ikke indebærer en tilsidesættelse af økonomiske aktørers 

rettigheder jf. præmis 158. I den gældende sag kunne den ordregivende myndighed dog ikke anføre, 

at den manglende oplysning om visse tekniske oplysninger i udbudsmaterialet, kunne begrundes af 

                                                

193 Ølykke og Nielsen, 2017, side 584 
194 T-345/03 



 

 

   

 

65 af 129 

hensynet til beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, og domstolen slog derfor fast, at dette 

faktum havde medført en uregelmæssighed ved udbudsproceduren jf. præmis 159 og 160.  

En modsatrettet tolkning af disse principper betyder derfor, at resultatet kunne have været 

anderledes, hvis der havde eksisteret rettigheder, f.eks. immaterielle rettigheder, som den 

ordregivende myndighed ville have brudt ved en offentliggørelse af genstanden for rettigheden i 

udbudsmaterialet. Spørgsmålet af denne retsstilling bliver herefter, hvordan den ordregivende 

myndighed så skal udligne en eventuel konkurrencefordrejning til fordel for den private aktør. 

Udgangspunktet er, at kan en konkurrencefordrejningen ikke afhjælpes ved offentliggørelse af al 

information, og der i øvrigt ikke er andre måder, der kan sikre overholdelse af 

ligebehandlingsprincippet, skal den pågældende tilbudsgiver udelukkes jf. art. 41, 3. pkt. og art. 57, 

stk. 4, litra 7. 

Så trods det faktum, at der er tale om en frivillig udelukkelsesgrund, vil resultatet være, at den 

offentlige myndighed vil tilsidesætte ligebehandlingsprincippet, hvis denne ikke afhjælper 

konkurrencefordrejningen ved at skabe lige grundlag for alle tilbudsgivere. 

 

Problemet for den ordregivende myndighed ved ovenstående retsstilling er derfor, at når de indgår i 

et OPI, hvor de har et gensidigt og tæt samarbejde om at udvikle en ny revolutionerende løsning i 

den offentlige sektor, vil dette medføre, at de som følge af art. 41 er pålagt at udligne den 

konkurrencefordel tilbudsgiveren fra OPI’et har fået, eller udelukke den gældende fra at give tilbud i 

det efterfølgende udbud. 

3.2.3 Opsummering 

Resultatet af ovenstående analyse viser, at en tilbudsgiver som tidligere har deltaget i et OPI kan 

have tilegnet sig konkurrencemæssige fordele ved et efterfølgende udbud, enten på baggrund af det 

vidensgrundlag denne har tilegnet sig gennem OPI’et, eller grundet dennes direkte eller indirekte 

påvirkning på udbudsmaterialet jf. bl.a. Fabricom-dommen, præmis 29 og 30. Den ordregivende 

myndighed er i forbindelse med udbudsproceduren derfor forpligtede til at træffe foranstaltninger, 

som udligner uligheder mellem tilbudsgiverne jf. art. 18, 57, stk. 4 litra e og f og 41. Dette kan enten 

ske ved at sikre offentlig adgang til al information med en forlænget tidsfrist eller via udelukkelse af 

den tilbudsgiver som fordrejer konkurrencen jf. art 41, 3. pkt. 
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3.3 Juridisk Delkonklusion  

 

Den juridiske analyse søgte at besvare de to problemformuleringer om, hvorvidt forskning og 

udvikling i forbindelse med OPI’er, er undtaget fra Udbudsdirektivet jf. art. 14 og hvorvidt det er muligt 

at indkøbe løsninger udviklet i OPI’er uden, at det er i strid med EU-rettens ligebehandlingsprincip. 

Analysen fandt frem til, at OPI’er betegnes som offentlige tjenesteydelseskontrakter vedrørende 

forskning og udvikling, inden for Udbudsdirektivets anvendelsesområde. Indgåelsen af OPI’er er 

undtaget fra udbudspligten, hvis disse er samfinansieret eller rettighederne til de løbende og 

afsluttende resultater ikke udelukkende er tildelt den offentlige part jf. art. 14. 

Formålet med at undtage OPI’er fra udbudspligt stammer fra de traktatfæstede formål om at styrke 

det teknologiske og videnskabelige grundlag på det indre marked og via innovation inden for den 

offentlige sektor, sikre EU’s globale konkurrenceevne. Undtagelsen af OPI’er fra Udbudsdirektivet, 

skal fjerne juridiske barrierer, for at tilskynde sådanne samarbejder for at sikre EU’s mål om en høj 

konkurrenceevne jf. art. 179 TEUF. 

Ved det efterfølgende indkøb af den innovative løsning, der har været genstand for OPI’et, vil det 

tætte samarbejde og vidensdelingen medfører en konkurrencefordel for den private aktør som 

tilbudsgiver, der vil være i strid med ligebehandlingsprincippet. Ligebehandlingsprincippet sikre, at 

der er effektiv konkurrence på det indre marked og ligeledes, at private aktører har lige adgang til 

offentlige kontrakter. Den ordregivende myndighed bliver derfor tvunget til at offentliggøre al 

information for at udligne den konkurrencefordrejning som samarbejdet i OPI’et har medført, eller 

udelukke den private aktør fra at afgive tilbud.  

 

Besvarelsen af de to juridiske problemformuleringer viser, at der er to juridiske formål, der går imod 

hinanden, ved et efterfølgende udbud af en løsning fra et OPI. Det ene er et innovationshensyn om 

at fremme OPI’er og derved undtage dem fra udbudsbestemmelserne, mod et konkurrencehensyn 

om at fjerne alle uligheder og fordele for enkelte tilbudsgivere for at sikre en effektiv konkurrence 

ved at overholde udbudsbestemmelserne 
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Kapitel 4 Økonomisk analyse 
 

Der vil i dette kapitel laves en analyse af, hvorledes der er muligt for EU at sikre en effektiv global 

konkurrenceevne ved anvendelsen af OPI’er i medlemsstaternes offentlige sektor. 

Det indre marked er stort og der er mange økonomiske hensyn som EU skal tage højde for, for at 

sikre den fremtidige konkurrenceevne og økonomiske velfærd. 

Der er derfor stor fokus på, at EU skal være innovativ for at kunne konkurrere på det globale marked. 

EU’s konkurrenceevne afhænger af tilstande i medlemsstaterne, herunder private aktører og 

offentlige myndigheder, da disse er aktørerne på det indre marked. 

Når EU vil booste OPI’er, skal det derfor ske på disse niveauer, hvor flere forskellige mekanismer 

og hensyn påvirker parternes beslutningsprocesser. 

EU har fastlagt et mål om at sikre deres konkurrenceevne på det globale marked, og har udtrykt, at 

OPI’er er et af de væsentlige værktøjer til dette. Det er dog endnu ikke lykkedes for EU at sikre en 

betydelige grad af OPI på det indre marked. 

 

Det vil derfor i analysen, som det første, klarlægges, hvordan innovation kan skabe en 

markedsposition, der sikrer den globale konkurrenceevne. Det vil derefter analyseres, hvilken 

markedsstruktur der på det indre marked er mest effektiv til at sikre investering i innovation og derved 

skabe OPI’er på det indre marked. Det vil derefter i analysen konkret vurderes, hvilken effekt 

eksistensen af OPI’er på det det indre marked har for den samlede velfærd, i forbindelse med de 

positive eksternaliteter som sådan et samarbejde medfører. Det vil derfor analyseres i Kapitlet, 

hvorfor disse kun eksisterer i begrænset grad for derefter at analysere, hvorledes indgåelsen af 

OPI’er fremmes til et optimalt niveau, der sikrer EU’s globale konkurrenceevne. 

 

4.1. Global markedsposition og konkurrenceevne 

 

Når EU ønsker at øge den globale konkurrenceevne ved at skabe nye produkter og innovation i den 

offentlige sektor, skyldes dette at en øget konkurrenceevne sikrer aktører på markeder en bedre 

markedsposition.195 Det er derfor relevant at klarlægge, hvilken form for markedsposition EU ønsker 

                                                

195 Cabral, Luís M. B.: Introduction To Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge/London, 2000. 
Forkortes: Carbral, Luis M. B., 2000, side 69 
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at tage på det globale marked, samt analysere, hvad den generelle markedsteori fortæller om de 

mekanismer, der kan skabe dette. 

Dette afsnit vil derfor indeholde en kort analyse at et stilistisk markedseksempel, hvor der er fuld 

markedsmagt i form af et monopol, og dernæst analysere generelle markedsstrukturers evne til at 

skabe innovation og derved øge EU’s konkurrenceevne mod den monopollignende stilling. 

 

En aktørs konkurrenceevne på et marked afhænger af en række forskellige faktorer, som alle i en 

vis grad medfører en form for markedsmagt hvis de er opfyldte.196 Markedsmagt defineres som 

forskellen mellem prisen fastsat af en økonomisk aktør og dennes marginalomkostninger (MC) ved 

produktion, så jo højere en økonomisk aktør kan sætte sin pris over sin MC, desto mere 

markedsmagt har denne. 

At en økonomisk aktør kan sætte priser over MC er implicit det, der er resultatet af at være 

konkurrencedygtig, da en ikke konkurrencedygtig økonomisk aktør, ikke ville være i stand til at gøre 

dette.197 Denne tilstand for den økonomiske aktør er derfor med til at sikre en bedre position på 

markedet, som vil blive fremlagt nedenfor i dette afsnit.198 

 

Modellen for en monopolistisk markedsstruktur er baseret på antagelsen om, at der alene er én 

udbyder på det pågældende marked.199 Udbuddet på markedet er derfor udelukkende domineret af 

denne ene aktør, som derfor har den ultimativt bedste position på markedet.200 Denne model kan 

derfor anvendes til at vurdere den position som EU ønsker globalt, da en dominerende virksomhed 

vil agere som en monopolist201 og senere, hvorvidt innovation via OPI’er kan anvendes til at opnå 

dette. 

Monopolisten defineres i denne markedsstruktur som værende prissætter, da priserne sættes efter, 

hvad der er optimalt i forhold til denne og ikke i forhold til konkurrenter på markedets priser og 

produktion.202 

 

Den økonomiske aktør på markedet agerer efter profitmaksimerings-tesen og vil derfor altid agere 

efter, hvad der skaber størst profit. For en grafisk simplificering antages efterspørgselskurven på 

markedet at være en lineær funktion, samt at monopolisten har konstant MC.203 

                                                

196 Carbral, Luis M. B., 2000, side 70 
197 Se nedenfor i afsnit 4.2.1.1 
198 Motta, Massimo, Competition policy theory and practice, Cambridge university press, 12 udgave 2009. 
Forkortes: Motta, Massimo, 2009, side 41 
199 Carbral, Luis M. B., 2000, side 69 
200 Carbral, Luis M. B., 2000, side 70 
201 Carbral, Luis M. B., 2000, side 72 
202 Carbral, Luis M. B., 2000, side 70 
203 Motta, Massimo, 2009, side 42 
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Som monopolist sættes den profitmaksimerende pris p, som medfører en samlet produktion på 

markedet Q afhængig af forbrugernes efterspørgsel D(p), der er en funktion af prisen.204  

 

Figur 4.1 

 

 

Når en monopolist skal sætte priser eller mængder der er optimale, gør denne brug af 

profitmaksimerings-reglen inden for denne model, om at den optimale pris og mængde, er der, hvor 

marginale indtægter (MR) er lige de marginale omkostninger MC. 

Baggrunden for denne regel kommer fra antagelsen om, at virksomheders profit (𝜋) afhænger af 

forskellen mellem indtægter (R) og omkostninger (C), (𝜋 = R-C).205 

Virksomheder vælger derfor deres output ud fra, om det kan betale sig at producere en enhed mere, 

som bestemmes ud fra den marginale profit: 

 

𝑀𝑅 =  𝑀𝑅(𝑞)  −  𝑀𝐶(𝑞) 206 

 

Ud fra denne ligning ses det, at så længe det opretholdes at, 

 

0 <  𝑀𝑅(𝑞)  −  𝑀𝐶(𝑞), 

 

vil det betale sig for virksomheden at øge deres mængde. 

                                                

204 Carbral, Luis M. B., 2000, side 70 
205 Christensen, Leslie og Rasmussen, Jens Helmer, Microeconomics HA KOM/JUR, Pearson, 2013, side 195 
206 Christensen, Leslie og Rasmussen, Jens Helmer, Microeconomics HA KOM/JUR, Pearson, 2013, side 198 
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Virksomheden vil derfor blive ved med at øge deres profit, ved at producere en enhed mere, indtil 

MR = MC. En monopolist vil derfor altid vælge at sætte prisen hvor MR = MC, illustreret ved Figur 

4.1.207 

 

Grunden til, at denne markedsposition er eftertragtet af EU og generelt for aktører på markeder er, 

at der på et marked, hvor der eksisterer konkurrence, i teorien ikke ville være mulighed for at 

opretholde profit.  

Dette kan illustreres, hvis den monopolistiske markedsstruktur sammenlignes med prissætningen 

på markeder med fuldkommen konkurrence. 

Under fuldkommen konkurrence er den profitmaksimerende prissætning at sætte p = MC. 

Virksomheder under fuldkommen konkurrence betragtes derfor som værende pristagere, da priser 

over MC, teoretisk giver en efterspørgsel på 0.208 

 

Figur 4.2 

209 

 

Begge modeller er yderpunkter af teorien om markedsstrukturer, der dog sjældent er udtryk for reelle 

markeder, men er analytisk anvendelige for forståelsen af forskellig markedsadfærd.210 

Den monopolistiske markedsstruktur kan derfor anvendes som et statisk billede af, hvilken 

markedsposition EU sigter efter, når de vil skabe en global konkurrenceevne. 

 

 

 

 

                                                

207 Motta, Massimo, 2009, side 41 
208 Carbral, Luis M. B., 2000, side 86 
209 Se f.eks. lignende grafisk fremstilling i Motta, Massimo, 2009, side 42 
210 Carbral, Luis M. B., 2000, side 85 
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Figur 4.3 

 

 

Opsummerende, kan dette simplificeret formuleres og opstilles grafisk, som at EU ønsker at gå fra 

en situation, hvor de ikke har markedsmagt, p = MC, og ved hjælp af et innovativt marked, skabe 

markedsmagt og kunne sætte p = MC. 

 

4.2. Mekanismer der sikrer den globale position 

 

Innovation og udviklingen af det teknologiske grundlag som markeder bygger på, er et spørgsmål af 

stor betydning for både offentlige og private parter.211 Teknologiske fremskridt i forbindelse med 

fremkomsten af nye produkter og processer har potentiale til at ændre hele industrier og er ofte et 

resultat af den forskning og udvikling, der er sket på markedet.212 

Når det er konstateret, hvilken markedsposition EU ønsker at få på det globale marked, er det derfor 

relevant at analysere, hvilke mekanismer, der generelt kan sikre denne udvikling. 

I dette afsnit vil det derfor analyseres, hvilke økonomiske mekanismer der i forbindelse med 

innovation, sikrer denne globale monopollignende markedsposition. 

Dette struktureres ved først at analysere markedet fra et statisk synspunkt om at skabe produktiv 

efficiens, som efterfølgende sammenlignes med det ikke-statiske synspunkt om at skabe dynamisk 

efficiens. 

                                                

211 Hartley 2005, side 29 
212 Carbral, Luis M. B., 2000, side 291 
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4.2.1. Produktiv efficiens 

Hvorvidt der skabes innovation på markeder er i stort omfang afhængig af den specifikke industri213 

og den specifikke markedsstruktur.214 Det beskrives bl.a. af Paul R. Lawrence,215 at nogle industrier 

er mere tilbøjelige til at skabe innovation og dynamisk udvikling end andre og at dette er afhængig 

af den specifikke konkurrence der er på markedet.216 

Hvilket niveau af konkurrence, eller omvendt, hvilket niveau af markedsmagt, der skaber størst 

incitament til innovation på markedet, besvares dog ikke entydigt i økonomisk teori.217 

I den neoklassiske teori skelnes, der ofte mellem to ekstremer, fuldkommen konkurrence og 

monopol, når effekter af forskellige markedsstrukturer skal analyseres.218 Disse modeller for 

markedets yderpunkter vil derfor analyseres ud fra en vurdering af, hvilken der skaber størst 

produktivt efficiens. 

4.2.1.1. Fuldkommen konkurrence 

Modellen om fuldkommen konkurrence er baseret på en række grundlæggende antagelser, der 

sætter rammerne for fremstillingen, som er nødvendige kort at gennemgå for at kunne analysere de 

mekanismer, der styrer denne form for markedsstruktur. 

Antagelserne om et marked under fuldkommen konkurrence kan kort opstilles som; 

- at der er mange homogene udbydere på markedet,  

- der er fri adgang til og fra markedet,  

- enkelte udbydere har ikke nogen markedsmagt, 

- de agerer under perfekt information og, 

- har samme adgang til nødvendige ressourcer.219 

 

Fuldkommen konkurrence betegnes ofte som perfekt konkurrence, hvor profitmaksimerende 

virksomheder sætter deres priser (P) efter deres marginale omkostninger MC. Hver virksomhed 

optimerer ved at sætte deres udbud således at P = MC og dermed generere en profit på 0.220 

                                                

213Teece, David J., The competitive challenge, Strategies for Industrial Innovation and Renewal, Balling 
publishing company, Cambridge, Massachuetts, 1987. Forkortes: Teece, David J., 1987, side 105 
214 Carbral, Luis M. B., 2000, side 293 
215 Teece, David J., 1987, side 101 
216 Teece, David J., 1987, side 104 
217 Ellig, Jerry: Dynamic Competition and Public Policy - Technology, Innovation and Antitrust Issues, 
Cambridge University Press, 2001. Forkortes: Ellig, Jerry, 2001, side 16 
218 Carbral, Luis M. B., 2000, side 85 
219 Carbral, Luis M. B., 2000, side 86 
220 Carbral, Luis M. B., 2000, side 86 



 

 

   

 

73 af 129 

Dette er logisk udledt, da virksomhederne ikke kan sætte P < MC uden at opleve negativ profit og 

hvis selskaberne sætter P > MC vil forbrugere substituere til andre udbydere, hvilket vil betyde, at 

virksomheden ikke vil opleve nogen efterspørgsel.221 

Den klassiske forståelse, ofte beskrevet i relation til Adam Smiths filosofi om de frie markedskræfter, 

er, at konkurrenceprægede markeder, dvs. markedsstrukturer, der nærmer sig fuldkommen 

konkurrence,222 skaber størst incitament for private aktører til at investere i innovation.223 

Dette pres fra konkurrencen beskrives af nogle økonomer som at medføre en situation, hvor 

virksomhederne automatisk søger efter den mest efficiente måde at organisere deres produktion på, 

for at mindske deres omkostninger, så de kan sætte en lavere pris og de derefter vil opleve uendelig 

efterspørgsel.224 Effekten af denne mekanisme på markedet, forstærkes ligeledes af, at 

virksomheder der ikke kan leve op til det omkostningsniveau de efficiente virksomheder sætter, vil 

blive presset ud af markedet. 

Denne ovenstående effekt kan forklares ved, at profitten under en ligevægt for producenter på et 

marked, hvor der eksisterer fuldkommen konkurrence, er givet ved, at der produceres til omkostning 

c og profitten for virksomhederne er 0, illustreret ved Figur 4.4 nedenfor.225 

En virksomhed vil ved investering i innovation, derfor kunne sænke deres omkostninger, så de går 

fra c til c*, ligeledes illustreret ved de to niveauer af omkostninger på Figur 4.4. 

Producenterne vil herefter kunne sætte en pris, der ligger lige under c, som reflekterer resten af 

markedets omkostninger, og vinde hele markedets efterspørgsel, da ingen andre på markedet kan 

sætte samme pris, fordi dette vil medføre priser under MC.226  

Resultatet af dette bliver, at der generes en profit, hvor værdien af denne omkostningsminimerende 

innovation på et marked med fuldkommen konkurrence, svarer til 𝑞𝐶(𝑐 − 𝑐∗)227. Denne profit er 

illustreret ved område A og B i Figur 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

221 Carbral, Luis M. B., 2000 side 86 
222 Teorien om fuldkommen konkurrence vil blive belyst nærmere i afsnit 5.1.2 
223 Carbral, Luis M. B., 2000, side 293 
224 Motta, Massimo, 2009, side 47 
225 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
226 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
227 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
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Figur 4.4 

 

 

4.2.1.2. Monopol 

I modsætning til fuldkommen konkurrence i afsnit 4.2.1.1, beskrives den monopolistiske 

markedsstruktur inden for den neoklassiske teori oftest som at resultere i inefficient produktivitet, 

fordi omkostningerne under et monopol i nogle sammenhænge er højere end hvis der herskede 

fuldkommen konkurrence på markedet.228 

 

Rammerne for den monopolistiske model vil derfor kort gennemgås for at kunne forstå de 

mekanismer der styrer den produktive efficiens af denne markedsstruktur. 

At der eksisterer et monopol, er oftest i sammenhæng med at antagelserne, der opretholder en 

markedsstruktur med fuldkommen konkurrence, ikke eksisterer. Dette er for eksempel antagelsen 

om at der er fri adgang til og fra markedet, og særligt, at der ikke er samme adgang til knappe 

ressource, information, eller, at der ikke eksisterer fuldt ud homogene produkter.229 

 

At denne markedsstruktur anses for ikke at leve op til den produktive efficiens, skyldes at 

virksomheder, der ikke står over for et pres fra konkurrenter, har lavere incitament til at effektivisere 

og innovere, fordi de ikke kan blive erstattet af indtrædende virksomheder eller fordi efterspørgslen 

stadig vil være positiv. De usynlige markedskræfter skabt ved konkurrence,230 kan derfor ikke på 

                                                

228 Motta, Massimo, 2009, side 45 
229 Motta, Massimo, 2009,, side 43 
230 Carbral, Luis M. B., 2000 side 294 
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samme måde presse producenten til at sænke omkostningerne.231 Dette vil ligeledes fremlægges 

nedenfor. 

 

For nærmere analyse af, hvilke mekanismer der påvirker monopolistens incitamenter til at investere 

i innovation, sammenlignes de to situationer med hinanden. 

Foretager en monopolist innovation, der resulterer i, at denne kan mindske sine omkostninger fra c 

til c*, vil dette medføre en forøgelse af profitten. Monopolistens værdi af den 

omkostningsminimerende innovation efter den nye tilstand, svarer til den producerede mængde, 

gange differencen mellem omkostningerne før og efter innovationen, 𝑞𝑀(𝑐 − 𝑐∗),232 hvilket er 

svarende til område A i Figur 4.4. Monopolistens fortjeneste ved en innovation er derfor udelukkende 

område A, hvorimod det for innovatøren under fuldkommen konkurrence både er område A og B. 

 

Når dette sammenlignes med fuldkommen konkurrence, viser det, at en monopolist har lavere 

incitament fordi denne får en mindre gevinst, da monopolisten allerede inden innovation har profit.233 

Hvorimod aktører under fuldkommen konkurrence, ikke har dette, og har derved mere at vinde ved 

investeringen.234 En monopolist har derfor kun incitament til at investere i innovation, når; 

 

𝜋(𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟) − 𝜋(𝑓ø𝑟)  >  𝐹 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛)235 

 

Hvorimod aktører under fuldkommen konkurrence har mere at vinde ved investeringen,236 hvorfor 

deres incitament til at investere i innovation eksisterer når, 𝜋 > 𝐹. 

Effekten beskriver også den mekanisme, der automatisk presser inefficiente virksomheder ud af 

markedet og lader efficiente virksomheder ind på markedet som i en Darwinistisk overlevelse.237 

Forskellen mellem incitamenterne til at investere i innovation for henholdsvis en monopolist og en 

privat aktør på et konkurrencepræget marked, kan ligeledes forklares som det der i teorien hedder 

“the replacement effect”. Den implicitte konklusion på dette argument er derfor, at det faktum, at 

virksomheder, der har adgang til og fra markedet, påvirker det pres der ligger på markedet til at 

innovere, hvorimod markedsmagt sænker incitamenter til at innovere.238  

 

                                                

231 Motta, Massimo, 2009, side 47 
232 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
233 Motta, Massimo, 2009, side 56 
234 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
235 Motta, Massimo, 2009, side 56 
236 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
237 Motta, Massimo, 2009, side 50 
238 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
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En økonomisk aktør har på baggrund af dette, størst incitament til at investere i innovation, under 

en markedsstruktur med fuldkommen konkurrence. Resultatet af dette bliver derfor ligeledes, at 

omkostningerne på et marked, hvor der hersker monopol er højere end hvis der herskede 

konkurrence. En monopolistisk markedsstruktur betragtes derfor som at være produktivt 

inefficient.239  

 

Der er dog en begrænsning i selve teorien, da fuldkommen konkurrence modellen antager, at der 

ikke er informations asymmetrier, der automatisk vil medføre, at konkurrenter vil imitere innovationen 

og selv få effekten af omkostning c* og derved drive prisen ned på en ny ligevægt hvor p = c*. Dette 

har dog sine realistiske begrænsninger,240 som vil blive uddybet i afsnit 4.2.2.241 

Et andet modargument til konklusionen, der omhandler incitamenterne til at innovere, er vurderingen 

af, hvorvidt der er kapacitet til at investere i innovation, og argumentet om, at det er selve værdien 

af den gevinst innovationen medfører, der er afgørende, og ikke den proportionale difference.242 

Argumentet om, at det er selve værdien af gevinsten kan dog være svær at analysere for denne 

problemstilling, uden konkrete vurderinger, da dette argument vil afhænge af mange specifikke 

faktorer, men kan i stedet analyseres generelt ud fra teorien om dynamisk efficiens.  

Dette modargument til konklusionen på produktiv efficiens vil derfor i afsnit 4.2.2 blive analyseret i 

forbindelse med dynamisk efficiens. 

4.2.2. Dynamisk efficiens 

Udgangspunktet er, efter ovenstående, at markedsstrukturen fuldkommen konkurrence i en statisk 

tilstand lever op til kravet om produktiv efficiens, da det skaber incitamenter for virksomheder til at 

forbedre deres produktion ud fra det teknologiske og videnskabelige grundlag, der eksisterer på 

markedet. 

 

De opstillede modeller i afsnit 4.2.1.1 og 4.2.1.2 kan dog kun anvendes til at give et billede af en 

statisk ligevægt, der er givet ved et bestemt teknologisk udgangspunkt.243 Som det er nævnt, har det 

historisk været innovation, som rykker det teknologiske grundlag til nye niveauer, der har sikret den 

globale konkurrenceevne. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at betragte markedsstrukturens evne til at 

skabe innovation, udelukkende ud fra et statisk synspunkt. 

                                                

239 Motta, Massimo, 2009, side 47. 
240 Motta, Massimo, 2009, side 41 
241 Carbral, Luis M. B., 2000, side 295 
242 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
243 Carbral, Luis M. B., 2000, side 87 
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OPI’er omhandler netop innovation og udvikling af ikke realiserede produktmarkeder, dvs. 

innovation, der flytter det teknologiske og videnskabelige grundlag. Det er derfor nødvendigt at 

vurdere modellerne ud fra teorien om dynamisk efficiens.  

 

Dynamisk efficiens vurderer netop markedsstrukturen i forhold til at introducere nye produkter og 

processer og på den måde skabe økonomisk vækst.244 

Dette er en vigtig vurdering, da det giver et indblik i, hvor højt hensynet om konkurrence på markedet 

skal vægtes, over for de eventuelle omkostninger, der er ved at tilskynde innovation på markedet. 

 

I den forbindelse er det relevant at inddrage Joseph E. Schumpeter, der en økonomiske teoretiker, 

som er udsprunget af den neoklassiske tilgang.245 

Han fremfører et modargument til resultatet af afsnit 4.2.1, der argumenterede for at incitamenterne 

til at innovere skabes via konkurrence. Schumpeters modargument lægger vægt på vurderingen af 

de omkostninger det kræver at investere i innovation og derved, hvorvidt der under konkurrence er 

kapacitet til at investere i dette.246 

Schumpeter forkaster ikke de klassiske statiske modeller som nævnt i afsnit 4.2.1.1 og 4.2.1.2, men 

argumenterer for, at de mest signifikante ændringer for samfundet var i forbindelse med innovation 

af det tekniske og videnskabelige grundlag på markederne.247 Han argumenterer derfor for, at en 

efficient markedsstruktur ikke er defineret ved fuldkommen konkurrence, da virksomheder, der ikke 

generer profit, ikke har kapacitet eller midler til at investere i innovation. Den fremstilling, har stærk 

sammenhæng til den effekt der i afsnit 4.1 er beskrevet som EU’s mål. 

Ud fra Schumpeters argument om, at der skal være kapacitet til at investere i innovation, dvs. 

virksomhederne skal kunne generere en vis form for profit, forud for innovation, er den efficiente 

tilstand nærmere en markedsstruktur, hvor der eksisterer dynamisk konkurrence. Markedsstrukturen 

skal derfor bære præg af en grad af en monopollignende tilstand, eller omvendt formuleret, et 

monopolistisk marked, der involverer en vis grad af konkurrence.248 

Han beskriver denne dynamiske konkurrence, der stammer fra konkurrencen om at skabe nye 

produkter og processer, der udkonkurrerer de eksisterende, som “creative destruction”.249 

                                                

244Motta, Massimo, 2009, side 55 
245 Se bl.a. Ellig, Jerry, 2001, kap.1 
246 Carbral, Luis M. B., 2000, side 294 
247 Ellig, Jerry, 2001, side 16 
248 Carbral, Luis M. B., 2000, side 295 
249 Carbral, Luis M. B., 2000, side 295 
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I stedet for den statiske tilgang til teorien, fremlagde han derved en dynamisk opstilling, hvor 

ændringer i de teknologiske grundlag, rykker eksisterende ligevægtstilstande til nye og mere 

efficiente ligevægte.250  

Denne creative destruction kan derved opstilles som følgende; det teoretiske udgangspunkt er en 

statisk ligevægt på et marked med konkurrence, hvor innovation skabes endogent i markedet og 

rykker markedet ud af ligevægtstilstanden. 

Gevinsten af det teknologiske fremskridt fordeles herefter mellem innovatøren og immitørerne på 

resten af markedet, afhængig af, hvor hurtig disse kopierer løsningen. 

Tilstanden fortsætter kontinuerligt, da effekten teoretisk skaber løbende incitament til at investere i 

at være den første til at innovere, da det giver en overlegen position på markedet.251 Schumpeter er 

derfor også en af de økonomer, der fremhæver vigtigheden af iværksætteren på et dynamiske 

marked,252 både ud fra et teoretisk og empirisk aspekt.253 

 

Dette argument stiller sig derfor kritisk til den neoklassiske opfattelse om, at fuldkommen 

konkurrence er den mest efficiente markedstilstand. 

Der er derfor argumenter for, at virksomheder både tilskyndes til at investere i innovation, når der 

eksisterer stærk konkurrence på markedet, men også afhængig af, at der er en mulighed for at 

tilegne sig profit efterfølgende, i form af markedsmagt og en bedre position på markedet.254  

 

Kritikken af fuldkommen konkurrence som den mest efficiente markedsstruktur i forhold til 

innovation, er også relevant ved opretholdelse af modellens egne antagelser. 

Hvis det f.eks. antages, at der under fuldkommen konkurrence, ikke er mulighed for efterfølgende at 

opnå profit for sin investering, fordi man ikke kan beskytte sin innovation, fra resten af markedets 

kopiering, vil dette ændre incitamenterne til at investerer af innovation. 

I en sådan situation vil hele markedet hurtigt følge med innovatørerne og profitten ville igen blive lig 

0, da selve antagelserne i teorien om fuldkommen konkurrence medfører, at denne information ikke 

kan holdes tilbage fra markedet. De omkostninger, der ville være forbundet med at investere i selve 

innovationen, ville derfor gå tabt og en virksomhed ville derfor aldrig vælge at investere, da deres 

forventede gevinst er lig 0.255 

Eksemplet er dog modelleret ud fra den ekstreme og ofte urealistiske markedsform om fuldkommen 

konkurrence, så det kan ikke betragtes at medføre, at det faktum, at der eksisterer konkurrence, ikke 

                                                

250 Ellig, Jerry, 2001, side 17 
251 Ellig, Jerry, 2001, side 17 
252 Ellig, Jerry, 2001, side 18 
253 Motta, Massimo, 2009, side 57 
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er efficient. Dette viser ligeledes den uenighed der er om dette resultat indenfor den økonomiske 

teori og at svaret på dette ikke er entydigt. 

 

Det er derfor relevant at analysere dybere, hvordan konkurrence generelt påvirker dette incitament 

til at investere i innovation, og ikke blot analysere det ud fra de neoklassiske yderpunkter. 

Massimo Motta fremlægger en model for disse mekanismer, hvor konkurrencen på markedet er en 

variabel faktor i forbindelse med antal virksomheder og efterspørgslen på markedet.256 

Modellen er simpelt opstillet, hvor en virksomhed først skal beslutte om det kan betale sig at 

investere i innovation og derefter konkurrere på markedet. Modellen viser, hvordan graden af 

konkurrence på markedet påvirker incitamenterne til at investere i innovation 

Markedet består af udbud og efterspørgsel af et homogent gode, hvor efterspørgsel er givet ved 

funktionen p = a - Q, hvor Q er den samlede produktion på markedet. Virksomhederne (i) er 

karakteriseret ved deres marginalomkostninger ci = C – xi, hvor xi er investeringer i innovation taget 

af virksomhed i, der er givet ved gxi
2, hvor g er et positivt tal, der er en indikator for effektiviteten af 

innovationen. 

Virksomhedernes beslutning om at investere i innovation eller ej, kan deles op i to stadier. 

Beslutningsprocessens første fase, beslutter virksomhederne simultant om de vil investere i 

innovation i periode 1 for at få en gevinst i periode 2. I andel del af beslutningsprocessen beslutter 

virksomhederne, hvilke mængder, der skal produceres, afhængig af om der er blevet innoveret eller 

ej. 

Virksomhederne vil derfor træffe deres beslutning i den første periode ud fra, hvilket resultat der er 

profitmaksimerende i periode 2. 

Denne beslutningsproces vil fremlægges nedenfor ved en model, der tager udgangspunkt i, at 

virksomhederne på markedet konkurrerer efter Cournot, og vil forsøge at isolere, hvordan 

markedsstrukturen påvirker den enkelte virksomheds profitmaksimering ift. beslutningen om at 

investere i innovation. 

 

Da modellen antager Cournot konkurrence er den sidste beslutningsfase givet ved; 

 

𝑞𝑖 =
𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝛴𝑗≠𝑖(𝑐𝑗 − 𝑐𝑖)

1 + 𝑛
 

 

og profit er givet ved 𝛱𝑖 = (𝑞𝑖)2.257 

                                                

256 Motta, Massimo, 2009, side 60-61 
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I det første led vil hver virksomhed derfor have følgende profitfunktion, der består af profitten ved 

den optimale produktion på markedet, afhængig af antal virksomheder og deres omkostninger, gjort 

op imod investering i innovation: 

 

𝛱𝑖 = (
𝑎 − (𝐶 − 𝑥𝑖) + 𝛴𝑗≠𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)

1 + 𝑛
) ^2 −

𝑔

2
𝑥𝑖

2  

 

Den profitmaksimerende løsning kan herefter løses ved førsteordensbetingelsen: 

 

𝜆𝛱𝑖

𝜆𝑥𝑖
=

2𝑛(𝑎 − 𝐶 + 𝑥𝑖 + 𝛴𝑗≠𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗))

(1 + 𝑛)^2
− 𝑔𝑥𝑖 = 0 

 

Hvis man herefter laver en antagelse om de konkurrerende virksomheder på markedets 

investeringer i innovation, som et givet fast niveau x* kan ligningen omskrives til: 

 

𝜆𝛱𝑖

𝜆𝑥𝑖
=

2𝑛(𝑎 − 𝐶 + 𝑥𝑖)

(1 + 𝑛)^2
+

2𝑛(𝑛 − 1)(𝑥𝑖 − 𝑥 ∗)

(1 + 𝑛)^2
− 𝑔𝑥𝑖 = 0 

 

Denne antagelse er relevant fordi det viser to generelle effekter for vurderingen af, hvilket niveau af 

innovation der skal investeres i. 

Disse effekter bliver i fremlæggelsen af disse forfattere oversat til kapitaliserings-effekten og 

konkurrence-effekten. 

Kapitaliserings-effekten viser, at jo større markedet er, dvs. jo større efterspørgsel (a-C), jo større 

incitamenter er der til at investere i innovation. Det kan også udledes af ligningen, at denne effekt 

bliver mindre jo større antal virksomheder n, der er på markedet og incitamentet i forbindelse med 

Kapitaliserings-effekten er derved størst for en monopolist, da antallet af virksomheder på et 

monopolistisk marked er 1. 

Dette har sammenhæng med Schumpeters argumenter om dynamisk konkurrence og modsiger 

derfor også argumentet om, at fuldkommen konkurrence er den idealistiske og efficiente 

markedsstruktur i forhold til tilskyndelsen af innovation. 

Dette er dog ikke et entydigt resultat, da Konkurrence-effekten udledt af ligningen viser, at når n 

stiger, stiger incitamentet til at investere i innovation efter denne effekt. Denne effekt indikerer derfor, 

at konkurrencen på markedet, idealistisk fuldkommen konkurrence, øger incitamentet for at investere 

i innovation. 
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De to effekter har derfor modsatrettede argumenter for, hvornår incitamentet til at investere er størst, 

der begge er påvirket i hver deres retning afhængig af antallet af virksomheder på markedet. 

Hvis antagelsen om et fast niveau af investeringer i innovation hos konkurrenter på markedet, 

fastholdes bliver det endelig niveau givet ved: 

 

𝑥 =
2𝑛(𝑎 − 𝐶)

𝑔(1 + 𝑛)^2 − 2𝑛
 

 

Der drages dog kritik af denne model, da den antager, at antallet af virksomheder på markedet, er 

direkte overførbart til, hvor meget konkurrence, der eksisterer på et marked.  

Potentielt er dette ikke nødvendigvis den korrekte sammenhæng, men er nærmere et resultat af den 

række af antagelser, der er ved teorien om fuldkommen konkurrence. 

Modellen er dog stadig en indikator for denne beslutningsproces og giver derfor stadig et resultat, 

der er vigtigt for forståelsen af, hvordan virksomhederne beslutter at investere i innovation. 

 

Resultatet af ovenstående bliver derfor, at der ikke er noget entydigt svar, der opdeler konkurrence 

og innovation i sort-hvid forhold.258 

Det beskrives derfor af Motta som afslutning til modellen, at sammenhængen nærmere er en form 

for mellemliggende markedstilstand, der ligeledes bekræftes af en række empiriske analyser.259 Det 

er altså hverken fuldkommen konkurrence eller monopol, der er optimalt for produktiv og dynamisk 

efficiens, men nærmere et omvendt U-formet forhold mellem konkurrence på markedet og 

innovation. 

 

Figur 4.5 

 

                                                

258 Motta, Massimo, 2009, side 57 
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4.3. Innovation i forhold til OPI’er 

 

Der blev i ovenstående analyse taget udgangspunkt i en generel markedsanalyse af, hvilken 

markedsstruktur der skaber innovation, for at kunne anvende den økonomiske teoris generelle 

værktøj på problemstillingen om, at OPI’er skal sikre innovation på det offentlige marked, som et 

middel til at sikre den globale konkurrenceevne. 

 

OPI’er indgås som nævnt mellem private aktører og offentlige myndigheder, på forskellige markeder 

inden for den offentlige sektor. 

Markedet for den offentlige sektor kan på lige vis som det privat marked, beskrives efter den typiske 

neoklassiske forståelse af et marked, der består af enhver samling af købere og sælgere og et givent 

produktionsniveau af et efterspurgt og udbudt produkt,260 hvor det fundamentale problem er 

allokeringen af ressourcer, som optimeres ud fra købernes budget og præferencer, og sælgerne ud 

fra deres produktion.261 

I denne sammenhæng er det den offentlige sektor, der efterspørger produkter og løsninger og den 

private sektor, der udbyder disse løsninger ud fra deres kompetencer og produktion. OPI’er består 

først og fremmest af en indledende periode, hvor parterne i samarbejdet udfører forskning og 

udvikling. Det er derfor relevant at analysere, hvordan OPI’er rent faktisk kan være med til at sikre 

EU’s konkurrenceevne globalt og øge deres markedsposition. Effekten er illustreret ved den 

opadgående pil på efterspørgselskurven, der indikerer EU’s generelle markedsposition globalt og 

evnen til at der udadtil kan sættes priser over marginalomkostninger i Figur 4.3 i afsnit 4.1. 

 

4.3.1 OPI’er og global konkurrenceevne 

Når en markedsstruktur, som beskrevet i afsnit 4.2, sikrer incitamenter til at investere i innovation på 

det indre marked, medfører dette, når aktørerne i OPI'et beslutter at indgå i sådanne samarbejder, 

en fordel for andre aktører på markedet og samfundet som helhed.262  

Denne effekt, hvor nogle parters adfærd påvirker andre uden for forholdet, er inden for 

velfærdsøkonomien betegnet som eksternaliteter.263 Aktørerne på markedet har derved ikke noget 

                                                

260 Sharkey, William W. The Theory of natural monopoly. Cambridge University Press, 1982, side 1 
261 Ellig, Jerry, 2001 , side 17 
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direkte incitament til at tage hensyn til denne eksternalitet i deres adfærd, da det er samfundet 

omkring dem der bliver påvirket og ikke deres egen profitmaksimering.264 

Ifølge den traditionelle samfundsøkonomiske teori kan de tilfælde, hvor eksternaliteter skaber en 

negativ effekt på markedets velfærd, mindskes ved anvendelse af afgifter og positive eksternaliteter 

tilskyndes ved hjælp af tilskud.265 Denne teori stammer bl.a. fra Arthur C. Pigou(Pigou), som allerede 

fremførte disse løsninger tilbage i 1920, herunder særligt i forbindelse med afgifter på 

miljøforurening.266 Pigou beskriver, at eksternaliteter forekommer, når ligevægten på et marked 

“trade net products” ikke afspejler det Pareto-optimale “social net products”.267 Social net products 

er det samlede bidrag til samfundet; trade net products, er den mængde der kan sælges, og den 

profit eller overskud aktørerne på det gældende marked får. 

Forskellen mellem disse to udgør den eksternalitet som produktionen på markedet siges at medføre 

for samfundet. Afhængig af hvilken af de to der er størst, siges eksternaliteten at være positiv eller 

negativ i forbindelse med om der efter det sociale velfærd burde produceres mere eller om der efter 

velfærden burde produceres mindre.268 

 

Resultater af OPI’er er en innovation, som rykker det teknologiske og videnskabelige grundlag og 

mindsker ressourceforbruget i den offentlige sektor, som beskrevet i forbindelse med 

problemstillingen. Når en offentlig og en privat part vælger at indgå i et OPI, påvirker det derfor 

markedet omkring dem, den offentlige sektor og EU’s konkurrenceevne i form af en positiv 

eksternalitet.269 OPI’er kan både påvirke den sociale efterspørgsel og den sociale produktion på 

markedet,270 illustreret i Figur 4.6 og 4.7: 
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267 Pigou, A. C, The Economics of Welfare, London, Macmillan and Co, 1920, side 149 
268 Eide og Stavang, 2013, side 102 
269 Eide og Stavang, 2013, side 101 
270 Eide og Stavang, 2013, side 101 



 

 

   

 

84 af 129 

Figur 4.6    Figur 4.7 

                    

 

Ud fra de ovenstående to grafer ses det, at begge de positive eksternaliteter skaber en ny og mere 

efficient ligevægt, der kan beskrives som det sociale optimum. Det sociale optimum er i begge figurer 

illustreret ved punktet (p*, q*). 

Fremkomsten af OPI’er medfører altså en mere efficient ligevægt på det indre marked, som netop 

er nødvendig for at skabe en større global markedsmagt for EU og derved en forøgelse af den 

globale konkurrenceevne. Pigou pointerer; for at når en privat produktion af en given art, påvirker 

det sociale optimum positivt, skal denne form for private aftale øges. Det vil sige, at for at opnå den 

for samfundet efficiente ligevægt, kræver det at antallet af OPI’er øges.271 

Virksomheder der er profitmaksimerende, tager ikke højde for deres produktions samfundsmæssige 

påvirkning, hvorfor de samfundsmæssige fordele ved innovationen ikke bliver afspejlet i den udbudte 

mængde eller pris. Ved en positiv eksternalitet vil der derfor blive produceret for lidt i forhold det 

efficiente niveau, hvilket også ses illustreret i de to grafer ved q < q*. Dette vil medføre et 

dødvægtstab fordi dele af den optimale efterspørgsel ikke vil blive realiseret. Dette efficienstab kan 

opgøres som differencen mellem punkt a og b. 

Dette er derfor også den økonomiske forklaring på, hvorfor EU netop forsøger at påvirke offentlige 

og private parter til at indgå i denne form for samarbejde, da de positive effekter for samfundet er 

større end den private gevinst for parterne. 

Det er derfor denne positive eksternalitet, der skal være med til at sikre den ønskede 

markedsposition som EU vil have globalt, så jo større mængde af OPI’er der eksisterer på det indre 

marked, jo nærmere rykker EU’s markedsposition sig mod den dominerende position fra Figur 4.3 i 

afsnit 4.1. 

 

                                                

271 Cooter Jr. og Ulen, 2014, side 161 
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Det er derfor et problem for EU, at der på markeder inden for den offentlige sektor, de facto ikke sker 

denne form for samarbejde mellem det offentlige og det private, eller et der kun sker i ubetydelig 

grad. 

 

4.3.2. Hindringer for OPI’er 

I den indledende del af afhandlingen blev det klarlagt, at fremkomsten af OPI’er, der foretager reel 

innovation, på nuværende tidspunkt ikke er eksisterende i betydelig grad. Dette betyder, at det indre 

marked ikke opnår det sociale optimum, men i stedet oplever et dødvægtstab på markedet, fordi der 

bliver skabt for lidt innovation via OPI’er. 

Det er derfor vigtigt at analysere, hvilke hindringer der eksisterer for at sådanne samarbejder, 

tilskyndes på det indre marked, for at kunne besvare, hvordan EU kan bruge OPI’er til at sikre den 

globale konkurrenceevne. OPI’er er et værktøj, der kan sikre den globale konkurrenceevne, men 

hvis fremkomsten af dem ikke sker på markedet, har det ikke den ønskede effekt. 

Det vil derfor analyseres hvorvidt der er barrierer på det indre marked, der kan være årsag til dette. 

4.3.2.1 Markedsstrukturen som hindring 

Der bliver taget udgangspunkt i den del af det indre marked, der omfatter den offentlige sektor, 

herunder efterspørgslen på nye innovative løsninger.  

I sådanne forhold er det et kendt problem, at der foreligger asymmetrisk information mellem parterne, 

i forhold til de økonomiske variabler, der påvirker deres adfærd.272 De offentlige parter på markedet 

har viden omkring, hvilke behov og samfundsmæssige problemer, der søges dækket, som den 

private sektor ikke besidder. Den offentlige sektor besidder modsætningsvis ikke de kompetencer 

og viden som den private sektor har, i forhold til teknologi og produktion, og de har derfor ikke 

mulighed for, på egen hånd, at finde frem til en løsning på deres behov.273 

Det er derfor nødvendigt, at markedet sikre investeringer i innovation og at disse parter har 

incitament til at indgå i et sådant samarbejde, da OPI’er ellers ikke vil ske. 

 

I dette afsnit vil det analyseres, hvorvidt selve markedsstrukturen på det indre marked er en hindring 

for OPI’er. 

OPI’er kan sammenlignes med at investere i innovation, da det netop omhandler et samarbejde om 

at forske og udvikle innovative løsninger. 

                                                

272 Christensen, Leslie og Rasmussen, Jens Helmer, Microeconomics HA KOM/JUR, Pearson, 2013, side 405 
273Meddelelse fra Kommissionen EUROPA 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
KOM(2010) 2020 endelig, side 12 



 

 

   

 

86 af 129 

Markedsstrukturen på de forskellige områder inden for den offentlige sektor, kan derfor være 

årsagen til, at der ikke bliver indgået OPI’er, hvis det viser sig at den mængde af konkurrence der 

eksisterer, ikke er produktiv og dynamisk efficient. 

Konklusionen på afsnit 4.1. var, at de markeder, der sikre innovation, har et mellemliggende 

konkurrenceniveau, hvor kapitaliserings- og konkurrenceeffekten begge er opfyldt. 

Det kunne derfor være relevant at betragte dette, hvis markederne inden for den offentlige sektor, 

generelt lå nærmere de neoklassiske yderpunkter i form af fuldkommen konkurrence og monopol. 

Fremkomsten af innovation på markedet er ligeledes i afsnit 4.1 beskrevet som at være afhængig af 

den specifikke industri274 og den specifikke markedsstruktur,275 hvor det beskrives, at specifikke 

industrier er mere tilbøjelige til at skabe innovation og dynamisk udvikling end andre.276 Den 

offentlige sektor på det indre marked står for hele 19 % af den samlede BNP i EU og består af mange 

forskellige industrier, hvor der både er nationale markeder og markeder på EU-plan. Hvis argumentet 

om at markedsstrukturen påvirker incitamenterne til innovation skulle være gældende, ville dette 

teoretisk betyde, at alle offentlige markeder inden for EU, enten skulle have et for højt niveau af 

konkurrence eller have et for lavt niveau af konkurrence. 

Det virker derfor usandsynligt, at et marked så stort som det indre marked, hvoraf det potentielle 

marked for OPI’er udgør 19 % af BNP, ikke har nogle områder, hvor der er en markedsstruktur, der 

kan sikre investeringer i OPI’er i mere eller mindre grad. Det må derfor være relevant at antage, at 

det ikke udelukkende kan være markedsstruktur og mængden af konkurrence, der skaber hindringer 

for OPI’er. Problemformuleringen kan derfor ikke besvares udelukkende ved at analysere 

markederne ud fra den industriøkonomiske tilgang, men det må yderligere analyseres, hvordan den 

offentlige og den private part, vil egenoptimere ved at indgå i OPI’er og på den måde undersøge, 

hvordan OPI’er kan øges inden for EU, ud fra parternes perspektiv. 

4.3.2.2 Den Pareto-optimale situation for parterne 

Problemstillingen i forhold til at få parterne til at agere efter det sociale optimum ligger i, at parterne 

ikke internaliserer den positive effekt, som deres samarbejde ville have på samfundet. Det er derfor 

nødvendigt at analysere, hvorvidt disse parter på transaktionsniveau kan komme til en Pareto-

optimal løsning om at indgå i et OPI, og hvis ikke hvordan incitamenterne kan ændre sig. 

Dette tager derfor analyseniveauet ned på partsniveau, da markedsanalyserne i den neoklassiske 

teori, ikke tager stilling til denne tilstand mellem parterne, men udelukkende analyserer 

markedsligevægten. 
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Teorien om eksternaliteter tager udgangspunkt i, at det sociale optimum ikke opnås i forbindelse 

med parternes egenoptimering.277 

Dette teoretiske udgangspunkt blev dog modargumenteret af Roland H. Coase, som argumenterede 

for, at markedskræfterne i visse tilfælde kan realisere den socialt optimale ligevægt, uden 

myndighedernes indgriben.278 På baggrund af en række analyser kom Coase frem til 

grundsætningen om, hvis rettighederne er veldefinerede og transaktionsomkostningerne er nul, vil 

parterne, uanset den retlige fordeling af ressourcer, samarbejde om at producere et Pareto-optimal 

resultat.279 Denne grundsætning er også kendt som det strenge Coase-teoreme.280 

Det specielle ved anvendelsen af denne teori i forhold til OPI’er er dog, at de parter Coase omtaler, 

henholdsvis er den part der skaber eksternaliteten og den part der eksternt bliver påvirket af den. 

Dette betyder, at der i forbindelse med OPI’er, de facto er tre parter og to partsniveauer. 

Det første niveau er det af Coase omtalte, som består af samfundet i EU generelt, som den eksternt 

påvirkede part og OPI’et som den part der skaber eksternaliteten. Selve OPI’et består dog også af 

to parter, nemlig den private og den offentlige part, der skal indgå i samarbejdet, da OPI’er slet ikke 

sker, hvis disse ikke kan komme til en Pareto-optimal aftale. 

  

Det faktum, at OPI’er af den omtalte form, ikke eksisterer på det indre marked, kan derfor skyldes, 

at visse dele af Coase-teoremets antagelser ikke er opretholdt. Coase-teoremet afhænger af to 

kriterier, som siger, at rettighederne skal være klare og der skal ikke eksistere nogle 

transaktionsomkostninger. Hvis dette er opfyldt, burde samfundet og OPI’er på markederne komme 

til en løsning, der er Pareto-optimal. 

Denne argumentation bliver bl.a. begrundet med, at parterne agerer profitmaksimerende og derfor 

altid vil søge at løse problemet på den mest omkostningsminimerende måde,281 hvilket gøres ved at 

tildele ressourcerne til den part der værdsætter dem højest.282 Hvis nogen værdsætter et gode højere 

end hvad indehaveren gør, er der derfor grundlag for forhandling, hvis transaktionsomkostningerne 

ikke er for høje.283 

Det er dog en vigtig sondring mellem om parterne er af privat eller samfundsmæssig karakter. At 

korrigere for det der kaldes “public” påvirkning, hvor mange parter bliver påvirket af eksternaliteten, 

ville forhandling i teorien kræve involvering af alle parter. Det faktum at den positive eksternalitet fra 

OPI’er rammer samfundet generelt, kan derfor være en hindring for opfyldelsen af dette Coase-
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teoreme. Det vil derfor ikke være muligt at korrigere situationen efter den positive eksternalitet og 

opnå en Pareto-optimal løsning, der er det sociale optimum, da forhandling ikke vil ske.284 

Dette betyder dog ikke, at markedet ikke kan løse det selv, hvis Coase betragtes i forhold til selve 

OPI’ets parter. 

Det er ikke afgørende for eksistensen af OPI’er, at EU og OPI’erne kan forhandle og nå til en Pareto-

optimal løsning, men nærmere at den private og den offentlige part har incitamenter til at indgå i et 

sådant samarbejde. Hvis disse parter kan finde en Pareto-optimal løsning, burde dette på lige fod 

skabe OPI’er på det indre marked. 

Det antages at parterne generelt vil indgå i et sådant samarbejde, hvis de positive effekter overstiger 

de negative i form af omkostninger. 

 

Ifølge Coase teoremet, vil parterne selv kunne sikre en Pareto-optimal løsning, fordi parterne ved 

hjælp af forhandling vil overdrage rettighederne til den part, der værdsætter eller har størst nytte af 

disse.285 Tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger, ville dog forhindre denne Pareto-optimale 

løsning, fordi forhandlingerne og overdragelsen af rettighederne ikke længere vil være rentabel og 

parterne vil derfor ikke frivilligt indgå i sådanne aftaler.286 Den omtalte rettighed, der er genstand for 

forhandlingen, er i denne forbindelse ejendomsrettighederne til den udviklede løsning fra OPI’et og 

de kontraktuelle forhold herom. Parterne skal altså kunne nå til en Pareto-optimal aftale om at indgå 

i et OPI.  

Faktorer der påvirker transaktionsomkostninger, er af Cooter og Ulen287 opstillet i en række 

kategorier: 

Lavere transaktionsomkostninger 

1. Standardiserede varer og tjenesteydelser  

2. Klare, enkle rettigheder 

3. Få parter 

4. Venligtsindede parter 

5. Kendte parter 

6. Bløde forhandlere 

7. Umiddelbare kontrakter 

8. Ingen usikkerheder 

9. Enkel kvalitetskontrol  

10. Ukomplicerede sanktioner 

Højere transaktionsomkostninger 

1. Særlige varer eller tjenesteydelser  

2. Uklare, komplekse rettigheder  

3. Mange parter 

4. Fjendtlige parter 

5. Ukendte parter 

6. Hårde forhandlere 

7. Udsatte kontrakter 

8. Mange usikkerheder 

9. Kompliceret kvalitetskontrol  

10. Komplicerede sanktioner 

288 
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Indgåelsen i OPI’er omhandler forskning og udvikling, der ikke kan siges at være en standardiseret 

tjenesteydelse, samtidig med at resultaterne af dette samarbejde er ukendte på 

indgåelsestidspunktet, som øger usikkerhederne ved indgåelsen.  

Det er ligeledes et kendt problem, at der foreligger asymmetrisk information mellem parterne i forhold 

til de økonomiske variable, der påvirker deres adfærd.289 Parterne er derfor nødsaget til at afhjælpe 

denne asymmetri og dele deres viden indbyrdes for at kunne foretage innovationer inden for den 

offentlige sektor. Dette kræver en del ressourcer og transaktionsomkostningerne vil derfor også 

være høje i forbindelse hermed.  

Der foreligger derfor generelt en stor uvished på kontraktindgåelses tidspunktet, hvilket øger 

transaktionsomkostningerne, fordi der generelt er uklare og komplekse rettigheder i forbindelse med 

det komplicerede samarbejde. 

Udover de høje transaktionsomkostninger som indgåelsen af OPI’et er underlagt, grundet de store 

usikkerheder og uklarheder, der er forud for samarbejdet, vil Coase-teoremets krav om klare 

rettigheder heller ikke være opfyldt. Dette skyldes den samme begrundelse omkring ex ante 

usikkerhed, der er i forhold til resultaterne af OPI’et. Parterne kender ikke til resultaterne af deres 

samarbejde og kan derfor på forhånd heller ikke klarlægge, hvordan eventuelle ejendomsrettigheder 

skal fordeles optimalt. Parternes strategiske adfærd kan derfor forhindre kontraheringen af en 

Pareto-optimal løsning.290 Dette ses især ved profitmaksimerende virksomheder, som vil forsøge at 

øge deres andel af det samlede overskud. 

Vil indgåelse af OPI’er må det altså antages, at transaktionsomkostninger vil være til stede grundet 

selve naturen af det samarbejde det omhandler. 

 

Coase-teoremet er dog ofte blevet kritiseret på flere punkter i forbindelsen med teoriens praktiske 

anvendelse, herunder særligt forudsætningen om, at der ikke skal være transaktionsomkostninger, 

bliver kritiseret for at være urealistisk.291 Selvom det i praksis skulle være muligt at fjerne alle juridiske 

hindringer, vil parterne altid skulle bruge ressourcer på at forhandle.292 Coase’s teoretiske 

udgangspunkt idealiserer derved forhandlingerne ved at forudsætte, at der ingen 

transaktionsomkostninger er forbundet hermed.293 Coase-teoremets grundsætning kritiseres derfor 

for at være en fiktionel og ikke realistisk anvendelig.294 
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Coase anerkendte dog tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger og udformede derfor en mere 

svag version af teoremet, som er mere anvendelig i forhold til virkelighedsbilledet.295 Denne svage 

version af teoremet er således formuleret; 

 

Hvis transaktionsomkostningerne er så høje, at de forhindrer forhandlinger, vil ressourceudnyttelsen blive 

Pareto-optimal, hvis den juridiske tildeling af ressourcer i starten er sådan, at forhandlinger uden 

transaktionsomkostninger ville have ført til samme situation.296 

 

Coase mener derfor, at alle transaktionsomkostninger skal fjernes for at lede parterne til forhandling, 

således at disse kan finde en Pareto-optimal løsning. Dette kommer til udtryk i den grundsætning, 

som også er kendt som det betingede normative Coase-teoreme: 

 

Hvis man ønsker effektivitet, bør loven udformes således, at den reducere eller helst helt fjerner hindringer 

for private aftaler.297 

 

Ud fra denne grundsætning er det altså muligt at finde frem til en Pareto-optimal løsning trods 

tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger. 

Grundsætningen fastlægger, at hvis lovgiver fra start tildeler rettighederne, på samme måde som 

parterne selv senere ville have gjort, hvis kriterierne af det strenge Coase-teoreme var opfyldt, vil 

det være muligt at opnå den samme Pareto-optimale løsning.298 

Essensens af dette medfører, at rettighederne fra start er fordelt Pareto-optimal og parterne behøves 

derfor ikke senere indlede nogle forhandlinger, da de ikke vil kunne stille sig selv bedre ved en anden 

løsning end den lovgiver har fastsat. 

Denne normative version af Coase-teoremet, skal forklares yderligere i sammenhæng med OPI’er, 

da det ikke er klart, hvordan rettigheder i forbindelse med samarbejdet skal forstås. 

Det der afgør parternes nytte, og det der kan betegnes som den knappe ressource efter Coase, er 

den gevinst og den løsning som et OPI resulterer i. Fordeling af rettigheder omhandler derfor 

rettighederne til den opfundne løsning og den efterfølgende kommercialisering. 

Hvis den normative version af Coase-teoremet skal opretholdes, kræver det, at lovgiver ved 

fastsættelse af en Pareto-optimal rettighedsallokering, er i besiddelse af information omkring 

rettighedens værdi for de forskellige parter.299 Indhentning af denne information vil i udgangspunktet 

kræve en del ressourcer for lovgiver. Denne information vil dog i forbindelse med OPI’er være helt 
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utilgængelig for lovgiver at indhente, før et OPI er afsluttet og vil variere fra samarbejde til 

samarbejde. 

Dette skyldes, som også tidligere nævnt, at alt de facto for OPI’er er ukendt og uvist. Resultatet af 

OPI’er er ikke kendt på forhånd og det er derfor ikke muligt for parterne at afgøre værdien af 

rettigheden til resultatet forud for et OPI. Informationen omkring parternes vægtning af rettigheder 

er derfor ikke tilgængelig og en lovgivers fastsættelse af rettigheds fordelingen vil derfor have stor 

risiko for at være fejlagtige i forhold til den fordeling parterne selv, ved senere forhandling af en 

Pareto-optimal løsning, ville komme frem til. 

Det er derfor i forbindelse med OPI’er heller ikke muligt at leve op til det svage Coase-teoreme. 

 

Det er derved blevet klart, hvorfor der ikke eksisterer OPI’er. Hvis den offentlige og den private part 

ikke har mulighed for at komme frem til en Pareto-optimal løsning ved forhandling, fordi der er for 

høje transaktionsomkostninger og ejendomsrettighederne er uklare, vil begge parter være bedre 

stillet ved ikke at indgå i et sådant samarbejde og investerer i andre sammenhænge. 

Dette er kernen af problemstillingen for EU, da denne mangel på OPI’er medfører, at det sociale 

optimum ikke bliver realiseret og EU ikke opnår den globale position som ønsket. 

Hvis EU ønsker, at OPI’er fortsat skal være et af værktøjerne til at opnå dette, bliver det derfor 

nødvendigt at skabe nogle mekanismer, der ændrer på parternes incitamenter. 

 

4.3.2.3 Kompensation som løsning 

Det blev klart i ovenstående analyse klarlagt, at markedet for offentlige indkøb ikke selv er i stand til 

at sikre investering i innovationer af det teknologiske grundlag i form af OPI’er. Sådanne innovationer 

er nødvendige for at opnå EU’s mål om en øget global konkurrenceevne. I dette afsnit vil det derfor 

klarlægges, hvilke økonomiske mekanismer, der kan påvirke parternes incitament til at indgå i 

OPI’er. 

Når analysen er i forbindelse med incitamenter til at investere i innovation, er det relevant at vurdere 

den forventede værdi som parterne har ved at indgå i et OPI, da opmærksomheden ifølge 

markedsteori om innovation, skal ligge på den efterfølgende gevinst som parterne forventer af 

samarbejdet.  

Generelt afhænger incitamenter til at investere i innovation af den forventede gevinst. Det er derfor 

væsentligt at sikre en grad af forventet profit for at tilfredsstille: 
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𝜋(𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟) − 𝜋(𝑓ø𝑟)  >  𝐹 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛)300 

 

Der er i analysen 4.3.2.2 argumenteret for, at omkostninger og transaktionsomkostninger kan være 

svære at fjerne grundet selve OPI’ets natur. For at analysere incitamenterne er det derfor nødvendigt 

at vurdere den efterfølgende forventede profit, da det er denne der regulerer beslutningen om at 

investere i innovation, eller ej. 

Når aktører på markedet innoverer, er det med forventningen om at kunne opnå en monopollignende 

stilling og en overnormal profit. Forventningen til denne profit, vil dog være påvirket af det, der 

normalt er kendt som free-riding problemet.301  

Denne problemstilling viser sig også i forbindelse med teorien om eksternaliteter, da det faktum, at 

OPI’er har en positiv effekt på det sociale optimum og de andre virksomheder på markedet, netop 

er fordi disse efterfølgende kan anvende det nye teknologiske og videnskabelige grundlag, uden at 

have høje omkostninger i forbindelse med selve innovationen.302 

Dette free-riding problem kan illustreres ved en formulering af følgende eksempel; 

Hvis det antages at virksomhed i har investeret i innovation og haft udgifter i forbindelse hermed på 

1 og denne kommer en anden virksomhed j til gode i samme grad som, hvis virksomhed j brugte y 

kroner på innovation, hvor y er et tal mellem 0 og 1. Jo tættere y er på 1, jo større er værdien af 

spillovers fra virksomhed i’s investering, på virksomhed j. Virksomhed j kan derfor drage stor fordel 

af virksomhed i’s investering, uden selv at have foretaget nogen investering.303 

Dette påvirker virksomhedernes incitament til at foretage investeringer i innovation, fordi stort set 

hele afkastet vil tilfalde de andre virksomheder på markedet, da de ikke har haft omkostninger til 

innovationen og den efterfølgende periode med overnormal profit er kort pga. kopiering.304 En 

økonomisk aktørs investering i innovation medfører en positiv eksternalitet på resten af markedet, 

fordi hele eller dele af resultaterne af investeringen vil blive offentlig viden. Dette faktum påvirker 

incitamentet til at være den aktør, der foretager investeringen, fordi man derved kommer til at afholde 

alle omkostningerne, uden at få en monopollignende stilling, fordi resten af markedet kommer til at 

nyde godt af resultaterne uden at foretage investeringen.305 Denne effekt blev også omtalt af 

Schumpeter i afsnit 4.2.2 i forbindelse med at gevinsten fordeles mellem innovatøren og resten af 

markedet, afhængig af, hvor hurtigt disse kopierer løsningen. Hvor hurtigt markedet kopierer 

                                                

300Se afsnit 4.2.1.2 ovenfor, det antages at der på markedet er en mellemliggende konkurrence, så der vil 
være en hvis form for markedsmagt, der gør dem i stand til at sætte priser og mængder der giver positiv profit. 
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innovationen, har derfor stor betydning for den forventede værdi, parterne vil vurdere indgåelsen i et 

OPI til at have. 

 

Løsningen på dette problem om manglende incitamenter på markedet løses ifølge Pigou ved at 

kompensere de parter, der producerer de positive eksternaliteter. Da OPI’er medfører positive 

eksternaliteter på det indre marked og parterne ikke selv kan producere, hvad der er socialt optimalt, 

skal de kompenseres for at bringe eksternaliteterne i retningen af den samfundsmæssige efficiente 

ligevægt.306 Ifølge Pigou’s teori skal tilskuddet til positive eksternaliteter derfor reflektere, den 

marginale forbedring som samarbejdet medfører på det indre marked.307 Ved at sætte tilskuddet lig 

den marginale gevinst for det optimale innovationsniveau, internaliseres de sociale gevinster ved 

innovation i parternes profitmaksimering. 

Ifølge den dynamiske efficiens teori, kan denne kompensation ligeledes ske i form af 

ejendomsrettigheder og eksklusivrettigheder.308 På denne måde, bliver kompensationen i form af en 

belønning, der giver mulighed for at sætte en høj monopollignende pris. Ejendomsrettigheder kan 

også øge spredningen af innovationen. Med effektive ejendomsrettigheder behøves innovatøren 

ikke at frygte at andre stjæler dennes innovation, og kan derimod formidle den videre og opkræve 

gebyrer for anvendelse af innovationen. Ejendomsrettigheder sikre derfor spredningen og på den 

måde også en større positiv effekt på det sociale optimum. 

 

Hvis parterne kan kompenseres for deres omkostninger, har de incitament til at indgå i OPI’er, hvor 

de kan finde en Pareto-optimal løsning, da de bliver kompenseret for de høje 

transaktionsomkostninger. Dette medfører, at både den socialt optimale og Pareto-optimale situation 

kan indeholde incitamenter til at offentlige og private indgår i OPI’er. 

OPI’er kan på den måde genskabe den i afsnit 4.1 beskrevne position som EU gerne vil have på det 

globale marked. 
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Figur 4.8 

 

 

Kompensationen af parterne på markedet kan dog udformes på mange måder og efficiensen af 

disse afhænger af en lang række faktorer og markedsforhold, samt den lovgivning der regulerer 

samarbejdet. Efficiensen påvirkes ligeledes af, hvordan kompensationsordningen påvirker den 

allokative efficiens, som dette kapitel ikke har behandlet. 

Disse aspekter vil være grundlaget for kapitel 5 og den integrerede juridiske og økonomiske analyse.  
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4.4 Delkonklusion 

 

Den økonomiske analyse søgte at besvare problemformuleringen om, hvorledes det er muligt for 

EU at sikre en effektiv global konkurrenceevne ved anvendelse af OPI’er, i medlemsstaternes 

offentlige sektorer. 

Det blev i den økonomiske analyse konkluderet, at EU sikrer deres globale konkurrenceevne ved at 

skabe markedsmagt i form af en monopollignende stilling. Denne markedsmagt er mulig at sikre ved 

brugen af OPI’er i den offentlige sektor, da sådanne samarbejder, rykker det teknologiske og 

videnskabelige grundlag i den offentlige sektor og genererer spillovers i form af innovation og 

positive eksternaliteter til resten af det indre marked. 

Problemstillingen for EU ligger derved i, at der ikke eksisterer OPI’er på det indre marked, så EU 

opnår ikke denne globale konkurrenceevne, fordi rammerne for OPI’er ikke kan skabe incitamenter 

til at investere i disse. Det slås fast i analysen, at markeder generelt sikrer investering i innovation, 

når markedsstrukturen kategoriseres som både værende produktivt og dynamisk efficient. Dette er 

dog en ofte modsatrettet effekt, da markeder præget af konkurrence skaber produktiv efficiens og 

en grad af dynamisk efficiens, men for at et marked kan betragtes som at være dynamisk efficient, 

skal det ligeledes have en grad af koncentration for at aktører har markedsmagt og vil investere i 

innovation. Det indre marked skal derfor have en form for mellemliggende markedsstruktur med 

grader af konkurrence og markedsmagt. Årsagen til, at der ikke skabes en betydelig grad OPI’er på 

det indre marked viser sig dog ikke at skyldes en inefficient markedsstruktur, men derimod at den 

offentlige og den private part ikke kan indgå i OPI’er som en Pareto-optimal løsning, da der er for 

høje transaktionsomkostninger og uklare ejendomsrettigheder. Parternes incitamenter til at indgå i 

OPI’er eksisterer derved ikke. Det konkluderes herefter i den økonomiske analyse, at før disse parter 

har incitamenter til at indgå i OPI’er, vil det kræve kompensation af deres transaktionsomkostninger 

og kræve mindre uklare ejendomsrettigheder. Hvis der også skal indgås OPI’er på et socialt optimalt 

niveau, er det ligeledes nødvendigt, at parterne får incitamenter til dette, enten i form af tildeling af 

ejendomsrettigheder eller en kompensation, der svarer til forskellen mellem den private ligevægt og 

den sociale ligevægt. 

Hvis EU sikrer disse kompensationer, vil parterne indgå i OPI’er på et socialt optimalt niveau og 

disse samarbejder vil kunne anvendes til at sikre den globale konkurrenceevne. 
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Kapitel 5 Integreret analyse 
 

Dette kapitel indeholder en integreret analyse, hvor det vil besvares, hvorledes EU kan foretage en 

efficient afvejning af hensynet om ligebehandling på det indre marked og hensynet om global 

konkurrence ved kompensationen af parterne i et OPI.  

Den integrerede analyse bygger derfor på de i Kapitel 3 og 4 fundne resultater og vil derfor integrere 

disse for at finde en efficient løsning i den første del af dette kapitel. Det følgende afsnit vil indeholde 

en retsøkonomisk analyse af forskellige former for tildeling af rettigheder, for at finde frem til en 

efficient måde at kompensere parterne i et OPI. På baggrund af disse retsøkonomiske argumenter 

vil kapitlet ligeledes indeholde et retspolitisk forslag til Udbudsdirektivet, som sikrer afvejningen af 

henholdsvis juraens og økonomiens konkurrence- og innovationshensyn. 

 

5.1 Sammenkobling 

 

Relevant for besvarelsen af den integrerede problemformulering er sammenkoblingen af 

resultaterne fra henholdsvis den juridiske og økonomiske analyse. Der bliver i begge disse analysers 

besvarelser af deres individuelle problemformuleringer, belyst det bagvedliggende grundlag for de 

to hensyn. Den integrerede analyse søger at foretage en efficient afvejning af innovationshensynet 

og konkurrencehensynet. Elementerne samt konklusionerne fra den juridiske- og økonomiske 

analyse danner dermed grundlaget for den integrerede analyse.  

 

Grundlaget for den integrerede problemformulering er forsøgt illustreret ved nedenstående Figur 5.1, 

der viser de forskellige konflikter, der er mellem elementerne af afhandlingens problemstilling, 

herunder både indenfor det juridiske problems grundlag, det økonomiske problems grundlag, men 

også i forhold til samspillet mellem disse to.  

Dette afsnit vil derfor kort præsentere, samspillet mellem elementer fra de to analyser, for at kunne 

besvare den integrerede analyse. 
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Figur 5.1 

 

 

5.1.1 Det juridiske grundlag 

Den juridiske analyse belyste, at Udbudsdirektivet søger at sikre flere overordnede formål. Det første 

formål er illustreret i øverste venstre celle af Figur 5.1 og omhandler Udbudsdirektivets formål om at 

sikre EU’s globale konkurrenceevne via strategisk anvendelse af offentlige udbud til at fremme 

innovation på det indre marked og dermed anvendelsen af OPI’er. Dette formål strider imod 

Udbudsdirektivets formål om at sikre en effektiv konkurrence via ligebehandling, som er illustreret i 

nederste venstre celle. OPI’er fritages fra udbudspligt for at fjerne juridiske barrierer for at fremme 

innovation på det indre marked og derved styrkelsen den globale konkurrenceevne. Når den 

innovative løsning senere skal indkøbes af den offentlige part for at den kan skabe den ønskede 

effekt, der sikrer innovationshensynets formål, opstilles der juridiske barrierer, da samarbejdet i 

OPI’et medfører at ligebehandlingsprincippet overskrides. Den offentlige myndighed skal derfor 

træffe passende foranstaltninger, når den private part efterfølgende deltager i udbuddet af den 

innoverede løsning for at sikre ligebehandling af alle tilbudsgiverne.  

De to formål søger derfor at sikre to forskellige bagvedliggende hensyn, hvilket er illustreret ved de 

røde modsatrettede pile i. 

5.1.2 Økonomiske grundlag  

Det økonomiske grundlag består ligeledes af et innovationshensyn og et konkurrencehensyn. 

Innovationshensynet i øverste højre hjørne af Figur 5.1 er grundlaget for den økonomiske analyse i 
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Kapitel 4 og viser, at der inden for innovationshensynet ikke en klar tilgang til, hvilken 

markedsstruktur der er mest efficient til at skabe incitamenter til at investere i innovation. Den 

efficiente markedsstruktur består af en form for mellemliggende niveau, hvor der eksisterer en 

monopolistisk markedsstruktur med konkurrence eller konkurrence med en vis markedsmagt. En 

markedsstruktur der sikre innovation viste sig dog ikke at være kernen af problemet for EU’s 

anvendelse af OPI’er til at sikre konkurrenceevnen, da der ikke opstår OPI’er skyldes parternes inter 

partes forhandling og incitamenter. Det blev i den økonomiske analyses besvarelse af problemet 

belyst, at EU kan anvende OPI’er til at styrke sin globale konkurrenceevne, dog kun i det omfang, 

der sker en kompensation af de parter, der deltager i et OPI. Dette skyldes parternes incitament til 

frivilligt at indgå i sådanne samarbejder, forhindres af høje transaktionsomkostninger, der er 

forbundet med netop denne type kontraktindgåelser og at parterne ligeledes skal kompenseres før 

der indgås OPI’er på niveau med det sociale optimum på det indre marked. Den integrerede analyse 

vil derfor analysere forskellige former for kompensation og vurdere, hvilken der er mest efficient for 

det indre marked. 

For at kunne besvare dette, er det dog nødvendigt at betragte implikationerne af at skabe innovation 

i forhold til ressourceallokeringen på det indre marked, da et tiltag der skaber innovation, men som 

skaber en inefficient ressourceallokering, ikke nødvendigvis er en efficient afvejning af hensynene. 

Markedsstrukturerne blev i den økonomiske analyse ikke analyseret ud fra et ressourceallokerings 

perspektiv, da denne søgte at svare på, hvilken markedsstruktur der var efficient i forhold til 

innovation. Dette afsnit vil derfor indeholde en kort analyse af, hvilken markedsstruktur, der er mest 

efficient i forhold til ressourceallokeringen på et marked for at kunne holde de forskellige 

kompensationsmuligheder op imod dette.  

5.1.2.1 Efficient ressourceallokering 

Der vil i analysen af en efficient ressourceallokering tages udgangspunkt i den neoklassiske 

fremstilling af de to yderpunkter for markedsstrukturer om fuldkommen konkurrence og monopol som 

blev brugt i afsnit 4.2 og vil tage udgangspunkt i de samme antagelser som i disse afsnit. 

 

Det blev i den økonomiske analyses afsnit 4.2.1.1 belyst, at profitmaksimerende aktører under 

fuldkommen konkurrence sætter deres pris efter deres marginale omkostninger.309 Dette skyldes 

konkurrencepresset på markedet, der tvinger virksomhederne til at sætte deres P = MC.  

Denne markedsstruktur vil derfor medføre en ligevægtstilstand, der fuldt udnytter de ressourcer, der 

er tilgængelig på markedet, fordi priserne presses i bund til fordel for et stort forbrugeroverskud. 

Denne mekanisme, resulterer i en efficient ressourceallokering, og skaber et forbrugeroverskud 

                                                

309 Carbral, Luis M. B., 2000, side 86 
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(CS), der bliver markedets samlede velfærd, hvor hele markedets efterspørgsel imødekommes som 

illustreret ved Figur 5.2.310 

 

Figur 5.2 

 

 

I modsætningen til fuldkommen konkurrence, hvor virksomheder agerer som pristager, vil et marked, 

hvor der hersker monopol resultere i en statisk ligevægtstilstand, som illustreres grafisk i Figur 5.3. 

 

Figur 5.3 

 

 

Modellen for en monopolistisk markedsstruktur er baseret på antagelsen om, at der alene er én 

udbyder på det pågældende marked.311 Udbuddet på markedet er derfor udelukkende domineret af 

denne ene aktør.312 

                                                

310 Se f.eks. lignende grafisk fremstilling i Motta, Massimo, 2009, side 42 
311Carbral, Luis M. B., 2000, side 69 
312Carbral, Luis M. B., 2000, side 70 
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Virksomheden defineres i denne model som værende prissætter, hvor virksomheden sætter en 

profitmaksimerende pris p, og forbrugernes efterspørgsel er en funktion af denne pris D(p).313 

Monopolisten gør brug af den optimale profitmaksimeringsregel om at marginale indtægter MR er lig 

de marginale omkostninger MC som beskrevet i Afsnit 4.1. En monopolist vil derfor altid vælge at 

sætte prisen hvor MR = MC. Dette er illustreret grafisk i Figur 5.3. 

Priser over MC medfører at dele af overskuddet allokeres væk fra forbrugerne og hen til 

producenten. Forøgelsen af producentoverskuddet (𝜋) er dog ikke stort nok til at kompensere for 

forringelsen af forbrugeroverskuddet (CS) og dele af efterspørgslen bliver derfor urealiseret.314 

Denne urealiserede efterspørgsel er ofte forklaret som et dødvægtstab for samfundet, som er 

illustreret ved den grå trekant i Figur 5.3. Den statiske ligevægtstilstand af den monopolistiske 

markedsstruktur er på baggrund af dødvægtstabet derfor en inefficient allokering af markedets 

ressourcer.315 

 

Dette er et vigtigt aspekt, da enhver P > MC medfører, at en proportionel del af efterspørgslen ikke 

bliver realiseret. Markeder vil efter denne fremstilling, resultere i et inefficient dødvægtstab, når 

virksomhederne har markedsmagt, i den forstand at de ikke er pristagere med derimod prissættere 

og derfor kan realisere en profit over 0.316 Virksomheder med markedsmagt reducerer derfor 

velfærden på markedet.317 Det vil i forbindelse med dette, medfører at priserne på markedet stiger, 

til ulempe for de offentlige parter. 

 

Ved en efficient afvejning af innovationshensynet om at skabe dynamiske efficiens og 

konkurrencehensynet, der skal sikre en efficient ressourceallokering, opstår der altså et trade-off 

mellem disse to hensyn, når EU søger at sikre deres globale konkurrenceevne ved anvendelsen af 

OPI’er. 

5.1.3 Integreret grundlag 

Udover de konflikter der selvstændigt opstår inden for juraen og økonomien, er der ligeledes 

diagonale konflikter mellem felterne i Figur 5.1. 

Det juridiske hensyn om at skabe innovation og sikre global konkurrenceevne strider imod det 

økonomiske konkurrencehensyn om en efficient ressourceallokering. Det økonomiske 

innovationshensyn om et marked, hvor der tillades markedsmagt, der skal skabe incitamenter for 

                                                

313Carbral, Luis M. B., 2000, side 70 
314 Motta, Massimo, 2009, side 41 
315 Motta, Massimo, 2009, side 40 
316 Motta, Massimo, 2009, side 43 
317 Motta, Massimo, 2009, side 41 
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den private aktør i OPI’er, strider imod det juridiske konkurrencehensyn om at sikre effektiv 

konkurrence og ligebehandling af private aktører på det indre marked. 

Dette resulterer derved i den integrerede problemformulering, der søger at få svar på, hvorledes EU 

kan foretage en efficient afvejning mellem konkurrence- og innovationshensynet ved 

kompensationen af parterne i OPI’et, illustreret ved den inderste kerne i Figur 5.1 og den røde 

vægtskål.  

 

5.2 Efficient form for kompensation 

 

Kompensationen af parterne på markedet kan som nævnt udformes på mange måder og efficiensen 

af udformningen afhænger af de fremlagte implikationer i afsnittet 5.1. 

For at kompensationen kan betragtes som værende efficient, skal den for det første gøre det muligt 

for den offentlige og den private part at finde en Pareto-optimal aftale om indgåelse i et OPI. Hvis 

dette ikke kan sikres, viste den økonomiske analyse i Kapitel 4, at OPI’er, uanset markedets 

udformning, ikke vil eksistere på et optimalt niveau i EU. 

Efter Coase-teoremet skal transaktionsomkostninger mindskes og ejendomsrettighederne skal være 

klare for parterne, hvis der skal være grundlag for, at de selv kan finde en Pareto-optimal løsning. 

Det kan derfor være relevant at koble Coase-teoremet sammen med Pigou’s argument om 

kompensation, for efterfølgende at nå det sociale optimum, da Pigou også argumenterer for, at 

denne kompensation kan ske i form af allokering af ejendomsrettigheder.318 

Der skal altså skabes en situation, hvor der ex ante skabes en kompensation, der medfører, at 

Coase-teoremet bliver opfyldt, så parterne vil indgå i OPI’er, samt en ex post tilgang, hvor 

kompensationen medfører, at markedet rykker sig fra en privat ligevægt til en social ligevægt. 

Dette vil kunne skabe det incitament, der både ifølge Coase og Schumpeter, mangler for at 

investeringer i OPI’er vil ske på markedet og rykke EU til den globale markedsposition, som de 

ønsker. Økonomiens innovationshensyn kræver derfor, at potentielle barrierer i forbindelse med 

incitamenter og omkostninger fjernes,319 der ligeledes er understøttet af det juridiske 

innovationshensyn, om at fjerne hindringer, ved at undtage OPI’er fra Udbudsdirektivet. 

Spørgsmålet bliver herefter, hvordan denne kompensation og allokering af ejendomsrettigheder skal 

se ud, for at være mest optimal i forhold til EU som samfund. Dette både i forhold til at sikre en global 

                                                

318 Pigou, A. C, The Economics of Welfare, London, Macmillan and Co, 1920, side 161 
319 Motta, Massimo, 2009, side 69 
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konkurrenceevne, men også i forhold til at opretholde ligebehandling, effektiv konkurrence og 

efficient ressourceallokering på det indre marked. 

 

Der vil i dette afsnit laves en analyse af ovenstående, ved at opstille to yderpunkter for allokeringen 

af ejendomsrettigheder for nærmere at forstå, hvordan en efficient afvejning kan gennemføres. Det 

vil i analysen først vurderes, hvilke implikationer en eksklusiv rettighed tildelt den private part i et 

OPI har på de to hensyn i forbindelse med afvejningen, og efterfølgende, og ligeledes hvilke 

implikationer tildeling af eksklusivrettigheder til den offentlige part medfører. 

 

En kompensation for parternes transaktionsomkostninger kan for det første ifølge Coase teoremet 

påvirke parternes muligheder for at komme til en Pareto-optimal løsning via forhandling, hvis det 

antages at ejendomsrettighederne er klare. 

Derudover, vil en kompensation for parternes transaktionsomkostninger ligeledes påvirke markedets 

ligevægtstilstand i retning af et socialt optimalt niveau ifølge Pigou. 

Pigou’s teori om eksternaliteter opstilles i Figur 5.4, bestående af henholdsvis PU og PE, privat 

udbud og efterspørgsel, “trade net products", og SU og SE, det sociale udbud og efterspørgsel, 

“social net products”. Som udgangspunkt er det private udbud og efterspørgsel ikke påvirket af det 

sociale udbud og efterspørgsel af OPI’er, men hvis forskellen på disse kan internaliseres i den 

private ligevægt ved at kompensere parterne kan dette rykke den private mod den socialt optimale 

ligevægt.320 

 

Figur 5.4 

 

 

                                                

320Cooter Jr. og Ulen, 2014, side 160 
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At en kompensation for omkostningerne medfører denne effekt, kan simpelt illustreres ud fra Figur 

5.5 og Figur 5.6, ved det private markeds produktion henholdsvis under fuldkommen konkurrence 

og monopol. 

Hvis den private part kompenseres for nogle af de omkostninger, der ellers ville være forbundet med 

et OPI, vil deres incitament til at indgå i flere OPI’er stige og samtidig til en lavere pris, fra q til q’ og 

fra p til p*: 

 

Figur 5.5    Figur 5.6 

                     

 

Den samme mekanisme er gældende for den offentlige part under kompensation, da dette tilskud 

vil rykke efterspørgselskurven og derved øge efterspørgslen.321 

Som nævnt, kan denne kompensation ifølge Pigou tildeles i form af ejendomsrettigheder, der 

henholdsvis kan fordeles til den ene eller den anden part. 

Allokeringen af ejendomsrettigheder i forbindelse med information og viden er gennemgået af 

Steven Shavell,322 der bl.a. omtaler vigtigheden af en korrekt rettighedsallokering, når information 

og viden har en vis gentagelsesværdi som en innovation i et OPI oftest vil have.323 

Generelt, når innovation har mulighed for at sprede sig på denne måde, vil de omkostninger der er 

ved at producere dem, være lavere end den værdi det kan have for samfundet.324  

Der vil derfor blive gennemgået to integrerede analyser af de to yderpunkter af rettighederne til 

innovationen fra OPI’et, henholdsvis ved at give den private eksklusivrettigheder eller den offentlige 

ordregiver eksklusivrettigheder. 

                                                

321 Motta, Massimo, 2009, side 46 
322 Foundations of Economic Analysis of Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts London, England 2004. Forkortes: Shavell, Steven, 2004 
323 Shavell, Steven, 2004, side 37 
324 Shavell, Steven, 2004, side 138 
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5.2.1. Eksklusivrettigheder til den private part 

Det faktum, at der fra start er tildelt ejendomsrettigheder, i dette tilfælde til den private part, medfører, 

at rettighederne er mindre uklare og parterne ifølge Coase teoremet vil have større mulighed for at 

forhandle sig frem til en Pareto-optimal løsning og indgå i et OPI. 

Hvis parterne ligeledes bliver kompenseret for deres transaktionsomkostninger forklaret i afsnit 5.2 

ovenfor, vil dette udligne problemstilling i forbindelse med Coase-teoremet. 

I følge Pigou kan denne kompensation ske i form af tildeling af ejendomsrettigheder. Når den private 

får tildelt ejendomsrettighederne til innovationen, vil denne kompensation dermed rykke den private 

produktion i retning af det sociale optimum. 

Dette vil kunne skabe det incitament der, både ifølge Pigou og Scumpeter’s dynamiske konkurrence, 

mangler for at investeringer i OPI’er vil ske på markedet og i teorien rykke EU til den globale 

markedsposition som de ønsker. 

Den offentlige part, der ikke er tildelt ejendomsretten skal dog stadig kompenseres både for deres 

transaktionsomkostninger for at Coase-teoremet er gældende og ligeledes kompenseres for at rykke 

sig fra den private efterspørgsel til den sociale efterspørgsel, så ligevægten bliver det sociale 

optimum. Om dette er i form af udvidet budget eller tilskud centralt fra EU er ikke vigtigt for 

problemstillingen. Det offentlige vil dog ikke have et incitamentsproblem på samme måde som den 

private part, da de samlede omkostninger for OPI’et blot skal vejes op mod de forventede fordele; 

den sociale værdi af innovationen for den offentlige part.325 Den sociale værdi af information skal 

ifølge Shavell opgøres til den værdi det har for den samlede gruppe, der vil få nytte af at anvende 

informationen, eller af at andre anvender den, når det bliver produceret på det optimale niveau.326 

Dette er altså den værdi en given innovation fra et OPI har, når det er i det sociale optimum og der 

ikke er nogen forskel mellem “trade net products", og “social net products”. 

 

At en privat aktør får tildelt rettighederne til innovationen kan derved være med til at sikre dynamisk 

efficiens, da det giver mulighed for at den private part kompenseres ved efterfølgende at sætte en 

højere pris.327 Dette skaber et incitament til at investere i OPI’er som ellers ikke ville være der.328 

Denne allokerings effektivitet til at sikre dette incitament er dog afhængig af beskyttelsen af denne 

ret, da gevinsten ellers vil være tilbøjelig til at være væsentligt mindre end den sociale værdi og selve 

                                                

325 Shavell, Steven, 2004, side 141. Der vil dog være forskel på den sociale værdi for den offentlige part og 
den sociale værdi på hele det indre marked, da den offentlige part kun medtager de positive eksternaliteter i 
deres vurdering, som ligger inden for deres givne område. 
326 Shavell, Steven, 2004, side 141 
327 Cooter Jr. og Ulen, 2014, side 104 
328 Foundations of Economic Analysis of Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts London, England 2004. Forkortes: Shavell, Steven, 2004, side 140 
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udviklingen innovationen vil derfor ikke være tilstrækkelig.329 Hvis det antages, at retten kan 

beskyttes, vil tildelingen af denne ejendomsret, generelt sikre at private aktører får kompensation for 

deres investering i form af profit. 

Denne form for rettighedsallokering kan derfor løse den økonomiske problemstilling, der blev 

konstateret i Kapitel 4 og som er illustreret i Figur 5.1, i det øverste højre hjørne, omkring manglende 

incitamenter til skabe OPI’er. 

Tildelingen af ejendomsrettighederne til den private part vil ligeledes støtte op om det juridiske 

innovationshensyn i Figur 5.1, i øverste venstre hjørne, da denne løsning medfører, at ligevægten 

af OPI’er er socialt optimal, hvilket sikrer EU’s mål om at skabe en konkurrencedygtig Union på det 

globale marked via innovation i den offentlige sektor. 

 

Tildelingen af ejendomsrettigheder til den private part, har dog visse begrænsninger og 

samfundsmæssige konsekvenser, i forhold til en efficient afvejning af konkurrencehensynet. 

Tildelingen vil som nævnt medføre, at den private part, grundet karakteren af det innovative produkt, 

vil få en monopollignende stilling, og derved være i stand til at opkræve en pris, der overstiger 

produktionsomkostningerne.330 

Denne effekt er dog ikke hensigtsmæssig både i forbindelse med at sikre innovation på markedet 

efterfølgende, men også i forhold til at sikre en effektiv konkurrence med efficient 

ressourceallokering. Når markedsstrukturen er udformet som et monopol, vil der ikke være nogen 

konkurrenceeffekt til efterfølgende at skabe produktiv efficiens eller dynamisk efficiens, som det blev 

fremlagt i Kapitel 4. Markedsstrukturen vil ligeledes medføre et dødvægtstab for samfundet, som vist 

ovenfor i afsnit 5.1, grundet en inefficient ressourceallokering, som ligeledes skaber højere priser for 

de offentlige indkøb.331  

Hvis OPI’et efterfølgende ikke medfører en monopollignende stilling, men blot medfører en form for 

markedsmagt, vil dele af de negative aspekter for markedet mindskes, men incitamentet til at skabe 

innovation i OPI’er vil ligeledes blive mindre; jo mindre markedsmagt den private aktør får, jo mindre 

bliver incitamentet til at indgå i OPI’er. 

At tildele den private part rettighederne kan derved skabe incitament til at indgå i OPI’er, men det 

skaber uhensigtsmæssige forhold på markedet. 

 

En anden problemstilling i forhold til tildelingen af ejendomsrettighederne til den private part er, 

hvordan innovationen idealistisk anvendes, når den først er blevet opfundet, altså hvordan øges de 

positive spillovers til resten af markedet. Innovation skal spredes, når det kan øge det sociale 

                                                

329 Shavell, Steven, 2004, side 138 
330 Shavell, Steven, 2004, side 138 
331Carbral, Luis M. B., 2000, side 303 
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velfærd. Når OPI’er påfører positive eksternaliteter på det omkringliggende samfund, er det derfor 

klart, at så længe det øger de mål, der er med OPI’er, jo bedre er det, at det spredes på det indre 

marked.332 Shavell argumenterer bl.a. for, at innovation er en kumulativ proces, hvor innovationer 

bygges oven på hinanden og spredes i samfundet.333 Det er derfor et problem for den efterfølgende 

efficiens, at den private part har ejendomsrettigheder til innovationen, da denne vil holde den 

hemmelig, for at kunne tage monopollignende priser og få størst mulig profit.334 Dette medfører, at 

innovationen ikke spredes til resten af markedet og er derfor ikke efficient, da dette medfører, at de 

positive eksternaliteter og spillovers fra innovationen mindskes. 

Denne effekt af rettighedsallokeringen er i strid med formålet om en effektiv konkurrence. 

Resultaterne af det økonomiske innovationshensyn er derfor i strid med det juridiske 

konkurrencehensyn i Figur 5.1, der omhandler EU’s værdigrundlag om ligebehandling jf. art. 2 TEU 

og målene om oprettelsen af et indre marked og en social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne jf. art. 3, nr. 3 TEU. 

Ligebehandlingsprincippet i den ovenstående kontekst søger at sikre opretholdelsen af et effektivt 

indre marked i EU bl.a. ud fra udbudsretten, som EU-domstolen fremhæver i Fabricom-dommen335, 

præmis 26: 

 

“Det bemærkes i denne forbindelse, at forpligtelsen til at overholde princippet om ligebehandling følger af selve 

hovedformålet med direktiverne om offentlige kontrakter, der bl.a. tager sigte på at favorisere udviklingen af 

en effektiv konkurrence på de områder, der henhører under deres respektive anvendelsesområder, og som 

angiver kriterier for tildeling af kontrakten, der skal sikre en sådan konkurrence”. 

 

Kommissionen bekræfter ligeledes denne problemstilling i Grønbogen til Udbudsdirektivet:336  

 

“Ordregivende myndigheder bør f.eks. undgå at give tilbud på kontrakter, som kun kan udføres af én 

markedsaktør eller et lille antal markedsaktører, eftersom dette ville konsolidere oligopolistiske strukturer og 

stort set umuliggøre nye aktører på markedet. I værste fald ville den ordregivende myndighed ende med én 

dominerende leverandør, som kan diktere kontraktbetingelser og priser.”337 

 

Tildelingen skaber derfor problemer for implementeringen af løsningen fra samarbejdet ved et 

senere indkøb. Udover at effekten af denne rettighedsallokering, sikrer det økonomiske 

                                                

332 Foundations of Economic Analysis of Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts London, England 2004. Forkortes: Shavell, Steven, 2004, side 139 
333 Foundations of Economic Analysis of Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts London, England 2004. Forkortes: Shavell, Steven, 2004, side 148 
334 Foundations of Economic Analysis of Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts London, England 2004. Forkortes: Shavell, Steven, 2004, side 148 
335 De forenede sager C-21/03 og C34/03, Fabricom SA mod État belge. 
336 EUROPA-KOMMISSIONEN: GRØNBOG - om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb Mod et 
mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb. KOM(2011) 15 endelig 
337 EUROPA-KOMMISSIONEN: GRØNBOG - om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb Mod et 
mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb. KOM(2011) 15 endelig, side 31 
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innovationshensyn, der er i strid med det juridiske konkurrencehensyn, er de to juridiske hensyn 

ligeledes i strid med hinanden grundet økonomien. Innovationshensynene i Figur 5.1 er derfor i strid 

med konkurrencehensynene på tværs af juraen og økonomien. 

 

Retsfølgen i det efterfølgende udbud skal dog også analyseres i lyset af den tildelte rettighed til den 

private. I Cordis-dommen338 afgjorde EU-domstolen, at ordregiveren kun er forpligtet til at foretage 

en offentliggørelse af alle informationer i udbudsmaterialet, hvis dette kan gøres enkelt, er 

økonomisk rimeligt og hvis udligningen ikke indebærer en tilsidesættelse af økonomiske aktørers 

rettigheder jf. præmis 158.  

Hvis ejendomsrettighederne til løsningen fuldt ud er hos den private part, vil det derfor være i strid 

med dennes ejendomsrettigheder at offentliggøre al information fundet via OPI’et. Kapitel 3 

konstaterede, at retsfølgen for et efterfølgende indkøb af en OPI-løsning var, at ordregiver er være 

nødsaget til at udelukke den private part grundet konkurrencefordrejning, hvis dette ikke kunne 

undgås i form af en offentliggørelse af alt materiale. Retsfølgen i denne givne situation vil derfor 

blive, at ordregiver ikke kan udligne konkurrencefordelen ved at offentliggøre information fra OPI’et 

og derfor bliver nødsaget til at udelukke den gældende part fra at give tilbud, for ikke at være i strid 

med ligebehandlingsprincippet jf. Udbudsdirektivets art. 57, stk. 4, litra f.  

Denne retsfølge fjerner altså muligheden for, at den private part kan deltage i det efterfølgende 

udbud, og mister derved den klare profitmulighed, der ligger heri.  

At tildele rettighederne til den private part for at skabe incitamenter via en senere profit, vil derfor 

blive bremset, grundet overholdelse af ligebehandlingsprincippet i Udbudsdirektivet. 

 

Denne rettighedsallokering og afvejning af de to hensyn er derfor ikke efficient, da forsøget på at 

skabe et efficient niveau af OPI’er, i form af at give rettighederne til den private, medførte at 

retsfølgen på et senere indkøb ville være, at denne skulle udelukkes, hvilket fjerner incitamentet 

igen. 

Det skal derfor overvejes, hvorvidt det er mere efficient at allokere rettighederne til den offentlige 

part. 

5.2.2. Eksklusivrettigheder til den offentlige part 

Det andet yderpunkt for allokeringen af ejendomsrettigheder er, hvor de udelukkende tildeles den 

offentlige part.  
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Den ordregivende myndighed skal være opmærksom på, at de ved denne allokering opfylder den 

ene af de kumulative betingelser i Udbudsdirektivets art. 14 og kan derfor blive omfattet af 

udbudspligten, hvis der ikke foreligger samfinansiering af OPI’et. 

 

Denne tildeling af rettighederne vil ikke medføre de negative konsekvenser, som nævnt ved 

tildelingen af enerettigheder til den private part, såsom monopol priser og inefficient 

ressourceallokering. Dette skyldes, at den offentlige part, modsat den private part, har større 

incitament til at sprede innovation fordi denne ikke i samme grad skal søge at få sine omkostninger 

finansieret ved en efterfølgende kommercialisering, da den offentlige part kan finansiere 

omkostningerne via skatteindtægter.339 

Tildelingen af ejendomsrettighederne til den offentlige part medfører også, at de ved overholdelse 

af ligebehandlingsprincippet ved det efterfølgende udbud ikke er direkte tvunget til at udelukke den 

private aktør, men i stedet kan offentliggøre al informationen og på den måde udligne 

konkurrencefordrejningen.  

Den offentlige part har derfor større incitament til at sprede innovationen og lade den blive frit 

tilgængelig for resten af markedet. Når innovationen er frit tilgængelig på markedet, øger det 

innovationens spillover effekt, fordi de øvrige aktører på markedet omkostningsfrit kan tilegne sig 

informationen, da den skal offentliggøres i forbindelse med udbuddet. Dette vil resultere i en øget 

konkurrence på markedet, hvilket vil medføre, at priserne presses ned, så de bliver lig de marginale 

omkostninger og den optimale udnyttelse af innovationen i forbindelse med den efterfølgende 

spredning, vil derved forekomme.340 Dette vil medføre, at markedet bliver produktivt efficient, fordi 

alle aktørerne på markedet vil tilegne sig den innovative løsning og derved minimeres markedets 

omkostninger.341  

Spredningen af innovationen stemmer overens med EU’s mål om at skabe en effektiv konkurrence 

på det indre marked jf. art. 3, nr. 3 TEU, samt ligebehandlingsprincippet, da alle aktører får lige 

adgang til innovationen. Herudover tilgodeses innovationshensynet også, da spredningen kan 

medføre en social optimal ligevægtstilstand, hvilket øger EU’s globale konkurrence, som også er en 

del af EU’s mål i art. 3, nr. 3 TEU.  

Dette vil ligeledes tilgodese konkurrence-effekten i forhold til dynamisk efficiens, men det skaber et 

trade-off i forbindelse med kapitaliserings-effekten, da denne ikke vil blive tilgodeset ved denne 

allokering, fordi den private aktør på markedet ikke har mulighed for at tjene profit.342 
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Der er også en problemstilling i forhold til Pigous argument om brugen af ejendomsrettigheder som 

kompensation, da den offentlige part, som tidligere nævnt, ikke har lige så stor evne til at finansiere 

sine omkostninger til udviklingen af innovationen via en kommercialisering til de øvrige potentielle 

kunder.343 Tildelingen af ejendomsrettigheden vil derfor ikke mindske den offentlige parts 

transaktionsomkostninger, fordi den offentlige part ikke har incitament til efterfølgende at indtjene 

profit ved en kommercialisering af innovationen. Parternes Pareto-optimale løsning vil derfor fortsat 

forhindres af den offentlige parts transaktionsomkostninger.  

Antages det modsætningsvist, at den offentlige part har incitament til at kommercialisere 

innovationen, vil det fortsat ikke være muligt for den at mindske sine transaktionsomkostninger, fordi 

dette indebærer høje omkostninger. Det fremgår netop af Kommissionens meddelelse om 

prækommercielle indkøb, at offentlige myndigheder ofte overser de yderligere omkostninger og den 

indsats, der er nødvendig for at få gavn af resultaterne, bl.a. i forbindelse med registrering af 

rettighederne, omkostninger til vedligeholdelse og udgifter til håndhævelse i forbindelse med 

retssager.344  

Herudover fjerner den offentlige indkøbers enerettighed den private parts incitament til at investere 

i yderligere markedsføring af løsningen,345 hvilket betyder, at den offentlige part ligeledes skal 

afholde alle omkostningerne i forbindelse med markedsføringen af innovationen.346  

De høje omkostninger medfører, at den kompensation, de ifølge Pigou har fået via tildelingen af 

ejendomsrettighederne, ikke udgør en reel kompensation, fordi den offentlige parts udnyttelse af 

ejendomsretten ikke sker.  

Holdes dette op imod Coase-teoremet vil den offentlige part fortsat opleve transaktionsomkostninger 

ved den ex ante forhandling ved indgåelsen af et OPI, fordi disse ikke vil udlignes af en senere 

kommercialisering af ejendomsrettigheden, og parterne vil derfor stadig ikke kunne finde en Pareto-

optimal løsning.  

EU er derfor nødsaget til, udover kompensationen i form af tildelingen af ejendomsrettigheden, at 

yde en yderligere kompensation for den offentlige parts deltagelse i et OPI, før efterspørgslen vil 

nærme sig den sociale optimale efterspørgsel.  

 

Den private part vil under denne allokering ikke have mulighed for at udligne sine 

transaktionsomkostninger, da denne fratages retten til at kommercialisere løsningen. Incitamentet til 
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investering og deltage i et OPI fjernes derfor fra den private part, da det ikke vil være Pareto-optimal 

at indgå i et sådant samarbejde.347 For at sikre den private parts incitament til indgå i en forhandling 

om et OPI’er under denne form for ejendomsrettighedsallokering, er EU derfor nødsaget til selv at 

kompensere dennes transaktionsomkostninger, før parterne vil kunne forhandle frem til at Pareto-

optimal aftale efter Coase-teoremet.  

Den private parts manglende incitament til at deltage i et OPI øger differencen mellem mellem “social 

net product” og “trade net product”. Ifølge Pigou kan denne difference mindskes ved at kompensere 

parterne for deres deltagelse således at ligevægten på markedet rykker sig nærmere den social 

optimale ligevægt,348 som er den ligevægt, der forøger EU’s globale konkurrenceevne. Den private 

part skal altså kompenseres yderligere før det private udbud af OPI’er, bliver lig det niveau, der er 

optimalt for samfundet, da enerettighederne er tildelt den offentlige part. Kompensationen af den 

private part kan derfor kun udmønte sig i et tilskud for den private parts deltagelse i et OPI. 

 

EU skal ved denne rettighedsallokering kompensere begge parter fuldt ud, både for deres 

transaktionsomkostninger, for at der overhovedet indgås OPI’er, men ligeledes for at OPI’er bliver 

indgået på det niveau der er socialt optimalt for at sikre EU’s globale konkurrence evne. Markedets 

egen evne til at kompensere ved en efterfølgende profit, bliver derved fjernet grundet den offentlige 

parts manglende incitament og kompetence til at kommercialisere ejendomsretten efterfølgende.  

Det vil derfor være mere efficient for EU, hvis ejendomsrettighederne blev delt på en sådan måde, 

at de mindsker parternes transaktionsomkostninger og derved sikrer at parterne selv kan finde en 

Pareto-optimal løsning, således at EU kun skal kompensere den part der ikke er tildelt 

ejendomsrettighederne for opnåelse af en social optimal ligevægt.  

5.2.3. Delte ejendomsrettigheder som kompensation 

Den integrerede analyse af de to yderpunkter af ejendomsallokeringer viser kernen af denne 

problemstilling for EU, hvor afvejningen af innovationshensynet og konkurrencehensynet fungerer 

som et nul-sums-spil; når der tages hensyn til det ene, mindsker det efficiensen ved det andet. 

Fordelingerne, enten til den offentlige eller den private, kan derfor siges at være lige inefficiente. 

Ved tildeling til den private opfyldes Pigou’s kompensation ikke, da det juridiske konkurrencehensyn 

i ligebehandlingsprincippet blokerer for effekten af det økonomiske innovationshensyn, da der ikke 

er efterfølgende profit til den private, samtidig med at afvejningen skaber en inefficient 

ressourceallokering. 
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Ved tildeling af ejendomsrettigheder til den offentlige opfyldes Coase-teoremets krav om at 

rettigheder kan bruges til kompensation for transaktionsomkostningerne ikke, da det offentlige ikke 

kan generere en efterfølgende profit ved en kommercialisering. Parterne kan derfor ikke komme til 

en Pareto-optimal løsning eller rykke den private produktion til det socialt optimum. 

 

Det er derfor interessant om ejendomsrettighederne kan deles eller arrangeres på en sådan måde, 

at der sker en efficient afvejning af de to hensyn. 

Analysen ovenfor viser, at en efficient afvejning skal skabe en situation, hvor den private har 

incitament til at indgå i OPI’er, hvilket gøres via udsigten til indtjening af profit, men det er ligeledes 

nødvendigt for efficiensen, at innovation spredes på det indre marked for at opretholde en effektiv 

konkurrence og dynamisk efficiens ex post.  

 

Det følgende afsnit vil derfor indeholde en retsøkonomisk analyse af en delt rettighedsallokering og 

efterfølgende fremlægge en retspolitisk analyse på baggrund af disse retsøkonomiske argumenter. 

Hvis allokeringen af ejendomsrettighederne bliver koblet sammen, ved at den private får tildelt disse, 

men på betingelse af en tvungen licenstildeling til aktører på det indre marked, kan der ske en 

efficient afvejning af de to hensyn. Den offentlige indkøber kan f.eks. kræve af den deltagende 

virksomhed, at de intellektuelle ejendomsrettigheder deles mod licens til tredjemand på rimelige 

markedsvilkår. Den offentlige indkøber skal også anmode om en gratis licens for at anvende OPI-

resultaterne internt,349 så de ikke er tvunget til at udelukke den private part, fra det efterfølgende 

udbud. 

Dette vil medføre en situation, som ved den private tildeling i afsnit 5.2.1., men hvor innovationen 

bliver spredt på det indre marked, som ved den offentlige tildeling i afsnit 5.2.2, som mindsker den 

monopollignende stilling, men samtidig kompenserer den private ved tildelingen af licensindtægter. 

Dette vil ligeledes sikre Shavell’s omtalte, 2. bølge af innovation, så det er ikke i strid med målet om 

en effektiv konkurrence eller en efficient ressourceallokering. Både det juridiske og det økonomiske 

innovationshensyn bliver derfor tilgodeset, samtidig med at det økonomiske konkurrencehensyn 

bliver opfyldt. Det juridiske konkurrencehensyn, om at have en effektiv konkurrence som er et af 

hovedformålene med udbudsbestemmelserne efter Fabricom-dommens præmis 26, citeret ovenfor 

i afsnit 5.2.1, vil derfor også blive opfyldt.  

Denne allokerings effektivitet til at sikre den privates incitament er dog stadig afhængig af 

beskyttelsen af ejendomsrettigheden, da gevinsten ellers vil være tilbøjelig til at være væsentligt 

mindre og situation vil falde tilbage til status quo.350 
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Løsningen på de ovenstående afvejninger vil derfor blive bremset af ligebehandlingsprincippet i 

forbindelse med udbudsproceduren, hvor den ordregivende myndighed er tvunget til at udligne den 

potentielle konkurrencefordrejning, grundet det tætte samarbejde i OPI’et, via offentliggørelse jf. 

Udbudsdirektivets art. 57, stk. 4. litra f.  

Offentliggørelsen vil medføre, at den private part ikke har mulighed for at beskytte sin ejendomsret, 

da denne vil blive frit tilgængelig på markedet. Dette fjerner den private parts efterfølgende profit, 

fordi der ikke bliver betalt licens for informationen, da den er offentlig tilgængelig. Hvis 

informationerne er offentlige tilgængelige og andre aktører på det indre marked, kan anvende disse, 

vil der ikke være nogen rationel årsag til, at andre aktører på markedet vil betale licens til 

indehaveren.  

Den optimale balance af de to hensyn skal derfor ske ved at afveje fordelene ved forøgelsen af 

incitamenterne til at innovere og deltage i OPI’er, mod de samfundsmæssige omkostninger ved en 

forøget markedsmagt og øgede priser for det offentlige.351 

Det er derfor nødvendigt at kunne lave en proportionel afvejning af ligebehandlingsprincippet i 

forhold til innovationshensynet for at dette kan lade sig gøre. Udbudsbestemmelserne indeholder 

ikke nogen hjemmel til at foretage sådanne afvejninger af ligebehandlingsprincippet. For at EU kan 

opnå sit ønske om global konkurrenceevne er det derfor nødvendigt for EU at sørge for at 

medlemsstaterne giver ordregivende myndigheder mulighed for at opretholde den private aktørs 

incitament. 

5.2.3.1 Forslag til ændring af Udbudsdirektivet 

Årsagen til, at udbudsretten ikke indeholder nogle lempelser af ligebehandlingsprincippet i 

forbindelse med potentielle konkurrencefordrejninger skyldes, at dette sikrer et traktatfæstet princip 

om ikke-forskelsbehandling og effektiv konkurrence i en social markedsøkonomi jf. art. 3, nr. 3 TEU.  

Der er dog taget stilling til generelle lempelser af udbudsbestemmelserne andre steder i 

Udbudsdirektivet for at sikre andre specifikke formål og undgå barrierer for disse. Blandt andet i 

artikel 14 om tjenesteydelseskontrakter vedrørende forskning og udvikling som OPI’er, samt et afsnit 

for særlige udbudsordninger, bl.a. om Sociale og andre specifikke tjenesteydelser, der har mindre 

restriktive udbudsbestemmelser.352  

Det vil derfor ikke være i strid med EU-retten at indføre en lempelse af ligebehandlingsprincippet, 

når denne ligeledes følger et lovligt traktatfæstet formål, som omhandler EU’s høje 

konkurrenceevne. Der er samtidig argumenter for, at en forskelsbehandling i forhold til at private 
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aktører får konkurrencefordele ikke nødvendigvis er negativt, hvis det ikke medfører en 

monopollignende stilling.353 

 

Der er i retspraksis taget stilling til inddragelsen af privatretlige aspekter i form af intellektuelle 

rettigheder i forbindelse med udbudsproceduren. I Cordis-dommen354 afgjorde EU-domstolen netop, 

at offentliggørelse af i udbudsmaterialet viger for økonomiske aktørers intellektuelle rettigheder jf. 

præmis 158. 

Der mangler derfor et redskab i udbudsbestemmelserne til at sikre formålet om at opnå en høj 

konkurrenceevne og øge det teknologiske og videnskabelig grundlag for EU ved hjælp af den 

offentlige sektor. Den offentlige sektor udgør, som nævnt, 19 % af EU’s samlede BNP og dette 

marked er ligeledes nævnt som et af midlerne for de i EU 2020-strategien fastsatte mål.355 

 

Afhandlingen vil derfor komme med et ændringsforslag til Udbudsdirektivets bestemmelser som gør 

det muligt at lave den i afsnit 5.2.3 nævnte løsning. Dette vil sikre en effektiv allokering af de 

intellektuelle rettigheder, der skaber en efficient afvejning af hensynet om effektiv konkurrence og 

ligebehandling på det indre marked mod hensynet om global konkurrence via OPI’er. 

 

Ændringsforslaget indeholder en tilføjelse af en art. 14a og en tilføjelse af stk. 3 i art. 18 i 

Udbudsdirektivet. Ændringsforslaget vil ligeledes foreslå at der tilføjes supplerende betragtninger til 

bestemmelserne. Forslaget lyder: 

 

Offentlig-privat-innovationssamarbejde 

Artikel 14a. Denne bestemmelse finder anvendelse på anskaffelser af offentlige kontrakter, hvor der foreligger 

en i art. 41 omtalt konkurrencefordrejning og genstanden for anskaffelsen af den offentlige kontrakt, er 

fremstillet eller tilvejebragt i et samarbejde, mellem den ordregivende myndig og en eller flere økonomiske 

aktører, hvor samarbejdet har været undtaget fra dette direktiv efter art. 14. 

Stk. 2. I det i stk. 1 nævnte tilfælde kan Medlemsstaterne ikke kræve, at en ordregivende myndighed skal 

foretage foranstaltninger til at udligne konkurrencefordrejningen efter art. 57, stk.4, litra f, hvis dette resulterer 

i brud på intellektuelle ejendomsrettigheder eller resulterer i udelukkelse af den i stk. 1 nævnte økonomiske 

aktørs tilbud, hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt. 

Stk. 3. Ordregivende myndigheder kan undlade at benytte sig af de i art. 57, stk. 4, litra f fastsatte 

foranstaltninger, såfremt: 
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a) konkurrencefordrejningen udelukkende skyldes det tætte samarbejde omtalt i stk. 1 og ikke kunne 

være forholdsmæssigt undgået og 

b) konkurrencefordrejningen er betinget af opnåelsen af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, der 

skaber optimal udnyttelse af de offentlige midler, samt, 

c) de intellektuelle ejendomsrettigheder til genstanden for anskaffelsen, indeholder et krav om tvungen 

licens fra rettighedsindehaveren, til økonomiske aktører inden for det indre marked. 

 

Bestemmelsen tilsidesætter ligebehandlingsprincippet i udbudsproceduren for bestemmelsens 

formål om at sikre udviklingen af det teknologiske og videnskabelige niveau, for at sikre en høj 

konkurrenceevne. I praksis vil dette betyde, at når en løsning fra et OPI efterfølgende skal i udbud, 

vil det ikke være i strid med ligebehandlingsprincippet, når ordregiver undlader at offentliggøre alt 

information eller udelukke tilbudsgiveren på baggrund af den private parts intellektuelle rettigheder. 

Der tildeles derved en fordel til den private part, der har været med til at investere og udvikle selve 

løsningen, hvilket skaber den kompensation, der er nødvendig ifølge Coase-teoremet og Pigou. 

Bestemmelsen indeholder dog stadig et proportionalitetskrav i stk. 3, litra a ved ordlyden 

“forholdsmæssig” og sikrer, at lempelsen udelukkende bruges på konkurrencefordrejninger, der 

skyldes den nødvendige fordel til den private tilbudsgiver. Bestemmelsen sikrer ligeledes, at den 

effektive konkurrence på det indre marked opretholdes ved den kumulative betingelse i stk. 3 litra b 

og c ved, at konkurrencefordrejningen kun tillades, hvis det er nødvendigt for at opnå de i EU 2020-

strategien fastsatte mål og sikrer at der sker en efficient allokering af ressourcer samt en efficient 

spredning af innovationen til resten af det indre marked. Bestemmelsen introducerer derved det 

juridiske innovationshensyn til direktivets bestemmelser. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at 

supplere betragtning 1 og 2 med formålet fra den foreslåede bestemmelse, således at det også 

fremgår af betragtningerne, at offentlige anskaffelser skal være med til at sikre styrkelsen af det 

videnskabelige og teknologiske grundlag, samt EU’s globale konkurrenceevne. 

Dette skal ske som en uddybelse af ordlyden: “opnåelsen af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 

der skaber optimal udnyttelse af de offentlige midler” fra betragtning 2.  

Denne ændring vil gøre formålet om at skabe innovation og høj global konkurrenceevne via offentlige 

indkøb, klart og juridisk bindende i Udbudsdirektivet, når det står i sammenspil med den foreslåede 

tilføjelse af art. 14a. 

 

Tilføjelsen af art. 14a, kan ligeledes suppleres med at udvide kravet til medlemsstaterne i art. 18, 

ved at tilføje art. 18, stk. 3, der skal sætte krav til, at medlemsstaterne i forbindelse med de 

ordregivende myndigheders anskaffelser, skal sikre de i EU 2020-strategien fastsatte mål. 

Dette ændringsforslag lyder derfor: 
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Stk. 3. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at ordregivende myndigheder i 

forbindelse med anskaffelser af offentlige kontrakter, søger at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 

for således at sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler. 

 

Denne bestemmelse vil gå videre end blot at påvirke det efterfølgende indkøb af løsninger fra OPI’er, 

da den ligeledes sikrer det generelle hjemmelsgrundlag for innovationshensynet i 

udbudsproceduren, som suppleres af tilføjelsen i betragtning 2. Innovationshensynet er på 

nuværende tidspunkt ikke udformet som et bindende krav i udbudsbestemmelserne. Den foreslåede 

tilføjelse vil derved sætte et juridisk krav til medlemsstaterne om at sikre rammerne for, at de 

ordregivende myndigheder bl.a. inkluderer efterspørgsel af innovation i deres offentlige kontrakter 

om anskaffelse, så dette formål ligesom ligebehandlingsprincippet i art. 18 stk. 1, bliver en del af de 

krav, der skal opfyldes under Udbudsdirektivets anvendelsesområde. 

 

Hvis disse ændringsforslag vedtages i Udbudsdirektivet, vil den delte rettighedsallokering kunne 

skabe en efficient afvejning af hensynet om konkurrencen på det indre marked og hensynet om at 

tilskynde OPI’er, der kan sikre EU’s globale konkurrenceevne og opnå den ønskede effekt fra Figur 

5.7.  

 

Figur 5.7 
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5.3 Delkonklusion 

 

Dette kapitel indeholdt en sammenkobling af de juridiske og økonomiske aspekter, der danner 

grundlaget for den retspolitiske analyse af, hvorledes EU kan foretage en efficient afvejning af 

hensynet om ligebehandling på det indre marked og hensynet om global konkurrence ved 

kompensationen af parterne i et OPI. 

Analysen konkluderede, at det er inefficient at kompensere parterne ved at tildele rettighederne til 

den private part fra et OPI, fordi dette skaber en monopollignende situation på markedet og juridiske 

barrierer, i forbindelse med ligebehandlingsprincippet ville fjerne de incitamenter, der ellers ville være 

skabt ved denne tildeling. Dette kan undgås, hvis ejendomsrettighederne tildeles den offentlige part, 

men analysen konkluderede ligeledes, at denne tildeling er inefficient, da ejendomsrettighederne 

ikke kan bruges som kompensation for en offentlig part. EU vil derfor både skulle kompensere den 

private og den offentlige part, både for deres transaktionsomkostninger og for at antallet af OPI’er 

dannes på et socialt optimalt niveau. 

En efficient løsning, hvor både innovationshensynet og konkurrencehensynet tilgodeses, er en 

løsning, hvor rettighederne deles, så den private part får rettighederne og den offentlige part får ret 

til at anvende løsningen internt. Den private part skal dog være underlagt tvungen afgivelse af licens 

til aktører inden for det indre marked, for at opretholde en effektiv konkurrence. Denne delings 

efficiens er dog afhængig af den private parts mulighed for at beskytte den tildelte ret over for 

markedet. Det er derfor nødvendigt at ændre Udbudsdirektivet således, at ordregivende 

myndigheder ikke tvinges til at udelukke eller offentliggøre al information i de tilfælde, hvor en 

konkurrencefordrejning udelukkende skyldes det tætte samarbejde, der er skabt i forbindelse med 

OPI’et og er nødvendig for at sikre den privates deltagelse i OPI’et. 

På den måde sikres der en effektiv konkurrence på det indre marked, samtidig med at EU’s globale 

konkurrenceevne styrkes ved anvendelsen af OPI’er, der vil fungere som en efficient afvejning 

mellem konkurrence- og innovationshensynet ved kompensationen af parterne fra OPI’et. 
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Kapitel 6 Konklusion på afhandlingen 
 

 

Der vil i dette kapitel udformes en overordnet konklusion, der søger at belyse afhandlingens 

overordnede problemstilling, som de opstillede problemformuleringer fra afsnit 1.2 er formuleret ud 

fra.  

 

EU har fastsat et overordnet mål om at sikre sig en høj global konkurrenceevne, hvortil et af midlerne 

er anvendelsen af OPI’er inden for den offentlige sektor.  

Problemstillingen, der er forsøgt belyst i denne afhandling, omhandler derfor anvendelsen af OPI’er 

i den offentlige sektor til at styrke EU’s globale konkurrenceevne, ved styrkelse af det videnskabelige 

og teknologiske grundlag via innovation. Problemstillingen for EU ligger i, at de juridiske hensyn, der 

skal sikre den globale konkurrenceevne ved at undtage OPI’er fra udbudspligt jf. art 14 i 

Udbudsdirektivet, bliver hindret i forbindelse med det juridiske hensyn om at skabe en effektiv 

konkurrence via ligebehandling ved det efterfølgende udbud. Dette konkurrencehensyn opstiller 

barrierer for indkøbet af den innovative løsning, da den ordregivende myndighed er forpligtet til enten 

at udelukke den private parts deltagelse i udbuddet eller offentliggøre al information fra OPI’et, for 

ikke at være i strid med ligebehandlingsprincippet. Dette skaber ligeledes en økonomisk barriere, da 

det fjerner incitamentet for den private part til at deltage i OPI’er. 

Udover de juridiske barrierer, er det ligeledes en problemstilling for EU, at der generelt ikke eksisterer 

OPI’er på det indre marked, da EU derved ikke effektivt udnytter det indre markeds ressourcer og 

potentiale. De parter der deltager i OPI’er har ikke mulighed for eller incitamenter til at indgå i et OPI 

fordi, der er for høje transaktionsomkostninger og uklare rettigheder ved et sådant samarbejde. EU 

skal derfor kompensere parterne for deres deltagelse, hvis de vil styrke deres globale 

konkurrenceevne ved anvendelse af OPI’er på det indre marked. 

 

En kompensation af parterne er dog kun efficient, hvis det sikrer en effektiv konkurrence inden for 

det indre marked, samtidig med at der sikres en høj global konkurrenceevne. For at løse denne 

udfordring, er EU nødsaget til at sikre rammerne for OPI’er i medlemsstaterne.  

Dette bør gøres ved at ændre Udbudsdirektivets anvendelse af ligebehandlingsprincippet, således 

at det tillades, at den private aktør får en vis grad af markedsmagt efter et OPI. Hvis de juridiske 

rammer i medlemsstaterne, ikke kræver at private aktører udelukkes eller at al information skal 

offentliggøres, er det muligt for EU at sikre eksistensen af OPI’er. Dette skal konkret gøres ved at 

tildele de private aktører rettighederne til det innoverede produkt, men på betingelse af en tvungen 

licens til aktører på det indre marked. Dette vil sikre den private aktørs incitament og mulighed for at 
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indgå i et OPI, samtidig med at det skaber en effektiv konkurrence på det indre marked, da 

innovationen bliver spredt i form af licenser. Hvis EU sikrer, at den offentlige part ligeledes får en 

kompensation, der er tilstrækkelig til at sikre, at indgåelsen af OPI’er sker på et socialt optimalt 

niveau, kan de sikre deres konkurrenceevne globalt, uden at det er på bekostning af den effektive 

konkurrence. 

En efficient løsning på problemstillingen kræver derfor, at EU ændrer anvendelsen af 

ligebehandlingsprincippet og tør tildele den private aktør en fordel på det indre marked. 

 

“Tiden er inde til at sætte Europas ambitionsniveau op. Vi må handle nu for at hjælpe Europa til at 

blive det globale kraftcenter for innovation, som der er potentiale for”.356  

 

 

 

 

  

                                                

356 Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse, En fornyet dagsorden for forskning og innovation: Europas 
chance for at forme fremtiden. Bruxelles, den 15. maj 2018 
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medfør af artikel 3, stk. 2 i direktiv 92/50/EØF (Det daværende udbudsdirektiv). 
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afgørelser, hvorved Kommissionen afviste at indplacere Communicaid Group Ltd på 

førstepladsen i forbindelse med en udbudsproceduren om rammekontrakter for 

sprogundervisning for personalet ved Den Europæiske Unions institutioner, organer og 

agenturer i Bruxelles. Sagsøgeren har anført, at en udstationeret national sagkyndig, der 

havde arbejdet under en enhed i Kommissionens, som havde deltaget i forberedende 

drøftelser vedrørende udbuddet af den pågældende procedure, i løbet af udarbejdelsen blev 

ansat i vindende tilbudsgivers virksomhed og derved selv om denne ikke har til hensigt at 

gøre det, kan påvirke betingelserne for udbud på en måde, der er gunstig for sig selv skaber 

en situation med en interessekonflikt. 

- EU-Rettens dom: Retten fandt at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at en tidligere 

ansat hos ordregiver, der havde deltaget i indledende drøftelser om udbudsprocessen og nu 

arbejdede for en vindende tilbudsgiver, havde deltaget i udformningen af udbudsmaterialet i 

det konkrete udbud. Retten lagde vægt på at sagsøger ikke kunne bevise, at den tidligere 

ekspert havde været med til at forme udbuddet hos den vindende tilbudsgiver. 

Ordine-dommen, Sag C-399/98: Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi mod 

Comune di Milano 
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- Sagen omhandler: Den nationale domstol fremlagde to præjudicielle spørgsmål på 

baggrund af en national sag om to annullationssøgsmål om fortolkningen af det daværende 

udbudsdirektiv om bygge-anlægskontrakter. Det første spørgsmål vedrører om direktivet er 

til hinder for en national lovgivning på området for byplanlægning, der tillader, at indehaveren 

af en byggetilladelse eller en godkendt udstykningsplan, direkte gennemfører et infra- og 

servicestrukturarbejde, som helt eller delvis fradrages i det bidrag, der skyldes for tilladelsens 

udstedelse, og dette arbejdes værdi andrager eller overstiger den i det nævnte direktiv 

fastsatte tærskelværdi. 

- EU-Domstolens dom: Domstolen fastslog at fællesskabsretten er til hinder for en national 

lovgivning om byplanlægning, når denne, uden for de i direktivet fastsatte fremgangsmåder, 

tillader, at indehaveren af en byggetilladelse eller en godkendt udstykningsplan for et infra- 

og servicestrukturarbejde udfører dette arbejde direkte mod helt eller delvist fradrag i det 

bidrag, der skyldes for tilladelsens udstedelse, og værdien af dette arbejde andrager eller 

overstiger den i nævnte direktiv fastsatte tærskelværdi. 

Storebælt-sagen, Sag C-243/89 Kommissionen mod Kongeriget Danmark. 

- Sagen omhandler: Aktieselskabet Storebæltsforbindelsen havde indbudt til afgivelse af bud 

på grundlag af en betingelse om, at der i størst muligt omfang skal anvendes danske 

materialer og forbrugsgods, dansk arbejdskraft og materiel. Aktieselskabet foretog 

forhandlingerne med et udvalgt konsortium som fandt sted på grundlag af et ikke-

konditionsmæssigt bud.  

- EU-Domstolens dom: Danmark fandtes at have handlet i strid med bygge- og 

anlægsdirektivet ved at gennemføre forhandlinger med det udvalgte konsortium på grundlag 

af et ikke konditionsmæssigt bud.  

eVigilo-dommen, Sag C-538/13: eVigilo Ltd mod Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 

- Sagen omhandler: Præjudicielt spørgsmål anlagt i forbindelse en påstået interessekonflikt 

grundet det faktum at sagkyndige hos den ordregivende myndighed der havde deltaget i 

vurderingen af tilbud, var kollegaer med specialister der arbejde for den vindende 

tilbudsgiver, og om det som følge af dette om tildelingen skulle annulleres. 

- EU-Domstolens dom: Domstolen konstaterede at det i sagen nævnte forhold udgjorde en 

interessekonflikt når den udgøre en risiko for at den ordregivende myndighed lader sig lede 

af betragtninger der er udbuddet uvedkommende og som kommer en tilbudsgiver til gode, 

samt at den ordregivende myndighed under alle omstændigheder har pligt til at efterprøve, 

om der foreligger sådanne interessekonflikter, og at træffe passende foranstaltninger med 

for at forebygge, identificere og afhjælpe dem. 

Sag T-125/06, Centro Studi Antonio Manieri Srl mod Rådet for Den Europæiske Union 
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- Sagen omhandler: Rådet havde iværksat udbud for en tjenesteydelseskontrakt om samlet 

drift af en vuggestue. Sagsøger, Centro Studi Antonio Manieri Srl, er et selskab, der har 

specialiseret sig i driften af undervisningsaktiviteter og undervisningsinstitutioner, afgav 

tilbud. Rådet tilbagekaldte udbudsproceduren og gav meddelelse om at benytte Kontoret for 

Infrastruktur og Logistiks (OIB) til opgaven. Sagsøger forelagde påstand om annullation af 

Rådets beslutning under påstand af dennes tilsidesættelse af ligebehandlings- og 

gennemsigtighedsprincippet. 

- Rettens dom: Retten bemærkede ved afsigelse af dom, at ligebehandlingsprincippet er et 

grundlæggende fællesskabsretligt princip. Princippet indebærer, at ensartede situationer 

ikke må behandles forskelligt og forskellige situationer ikke behandles ens, medmindre en 

sådan behandling er objektivt begrundet. Retten fastslog, at eftersom OIB er en tjenestegren 

i fællesskabsinstitutionerne, kan den situation, som den befinder sig i, på ingen måde 

sammenlignes med den, som deltagerne i en udbudsprocedure befinder sig i. Derfor kan 

bedømmelsen af det af OIB indgivne bud uden for rammerne af en udbudsprocedure ikke 

tilsidesætte ligebehandlingsprincippet. 

Sag C-199/85, Kommissionen mod Den italienske Repulik Italien  

- Sagen omhandler: Kommission nedlagde påstand om, at Den italienske Republik, navnlig 

Milano Kommune som lokal myndighed, har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til 

Rådets direktiv 71/305 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af 

offentlige bygge- og anlægskontrakter, idet Kommunen ved aftale har givet opførelsen af et 

genvindingsanlæg for fast affald i entreprise og havde derved undladt at offentliggøre en 

licitationsbekendtgørelse i De europæiske Fællesskabers Tidende. Italien påberåbt sig 

direktivets undtagelsesbestemmelser til støtte for dennes handlinger. 

- Domstolen fremhævede, at bestemmelser, der tillader fravigelser fra de regler, som skal 

sikre, at de traktatfæstede rettigheder i sektoren for offentlige bygge- og anlægskontrakter 

bliver virksomme, må fortolkes indskrænkende, og bevisbyrden for, at de særlige 

omstændigheder, som berettiger undtagelsen, faktisk foreligger, påhviler den, der vil 

påberåbe sig dem.  

- EU-Domstolens dom: Domstolen slog fast, at Italien ikke havde fremført omstændigheder, 

der kunne godtgøre berettigelsen af påberåbelsen af undtagelsesbestemmelsen, hvorfor 

Italien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 71/305. 

Sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL 

- Sagen Omhandler: Indsigelse mod anmodning om præjudiciel afgørelse, om hvorvidt art. 

177 EØF( nu art. 267 TEUF) medfører at Domstolen skal træffe afgørelse om gyldigheden 

af en italiensk lov i forhold til traktaten. 
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- EU-Domstolens dom: Da en senere ensidig retsakt ikke kan gå forud for fællesskabsretten, 

kan de af fredsdommeren i Milano i henhold til artikel 177 stillede spørgsmål antages til 

realitetsbehandling i det omfang, de vedrører fortolkningen af EØF-traktatens bestemmelser. 

Domstolen fastslår “til forskel fra de almindelige internationale traktater har EØF-traktaten 

indført en særlig retsorden, der er integreret i medlemsstaternes retssystemer fra det 

tidspunkt, da traktaten trådte i kraft, og som skal anvendes af deres retsinstanser”. 

Domstolen fremhæver at uden dette ville det bringe virkeliggørelsen af de i traktatens artikel 

5, stk. 2 omhandlede mål i fare og ville indebære en efter artikel 7 forbudt forskelsbehandling. 

Sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab 

- Sagen omhandler: en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EF-traktatens 

artikel 6 og 30 (efter ændring nu artikel 12 EF og 28 EF). Sagen drejer sig om, hvorvidt det 

er foreneligt med fællesskabsretten, at udbudsbetingelserne i en offentlig bygge- og 

anlægskontrakt vedrørende bygning af 20 boliger i Spøttrup (Danmark) indeholder en 

bestemmelse, hvorefter der til gennemførelsen af den pågældende kontrakt skal benyttes et 

bestemt vinduesfabrikant. 

- EU-Domstolens dom: EF-traktatens artikel 30 (efter ændring nu artikel 28 EF) er til hinder 

for, at en ordregivende myndighed i udbudsbetingelserne vedrørende en offentlig bygge- og 

anlægskontrakt, der ikke overskrider den tærskelværdi, der er fastsat i Rådets direktiv 

93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse 

af offentlige bygge- og anlægskontrakter, indsætter en bestemmelse, hvorefter der til 

opfyldelsen af den pågældende kontrakt skal anvendes et bestemt fabrikat, såfremt denne 

bestemmelse ikke ledsages af bemærkningen “eller dermed ligestillet”. 

Sag 810/79, Peter Überschär mod Bundesvericherungsantalt für Angestellte 

- Sagen omhandler: præjudicielt spørgsmål angående en national tvungen forsikringsordning 

for en tysk funktionær bosat i Belgien som i en periode ligeledes var omfattet af en belgisk 

tvungen funktionær forsikring og hvorvidt denne var tvunget til først at betale tyske bidrag for 

de perioder, som er dækket af bidrag i en anden medlemsstat. Sagsøgeren i hovedsagen 

afviste dette krav under henvisning til, at fællesskabsretten påbyder den tyske institution at 

sidestille de to perioder og fremlagde påstand om at det efter forbudet mod dobbelt 

indbetaling for den samme periode, ikke var forpligtet til først et efterbetale bidragene for den 

periode hvor der var beltalt bidrag til Belgien. Sagører påstod derved at et sådanne krav var 

en krænskelse af forbuddet mod forskelsbehandling, i forbindelse med på den ene side tyske 

arbejdstagere ogpå den anden side  udlændinge bosat i Forbundsrepublikken Tyskland 

- Domstolens afgørelse: Domstolen bestred denne påstand ved en vurdering af den de facto 

effect kravet havde på situationen på baggrund af en undersøgelse af fordelene og 

ulemperne ved de to retlige situationer. Dosmtolen dømte derfor at klagepunktet vedrørende 
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diskrimination ikke kan gøres gældende i nogen af de to tilfælde, da de ikke konsekvent 

stillede en retlig situation bedre end den anden, men afhang om de perioder for hvilke der 

efterbetales, ligger kortere eller længere tid tilbage. 

Sag 31/87, Gebroeders Beentjes BV mod Holland, præmis 21 og 22 

- Sagen omhandler: I forbindelse med et udbud af en offentlig bygge- og anlægskontrakt som 

led i en udskiftning, hævdede Beentjes, sagsøgeren, at den ordregivende myndigheds 

beslutning om at udelukke selskabet, skønt det havde afgivet det laveste bud, til fordel for en 

virksomhed, som havde afgivet det næstlaveste bud, var blevet truffet i strid med det nævnte 

direktivs bestemmelser. Den nationale domstol udsatte sagen og anmodede Domstolen om 

at træffe præjudiciel afgørelse om en bydende, i henhold til direktivet, kan udelukkes på 

grund af betragtninger vedrørende kvalitative udvælgelseskriterier, hvis der i 

udbudsbekendtgørelsen ikke er fastsat kvalitative kriterier herom (men man har begrænset 

sig til en henvisning til almindelige betingelser, der indeholder et generelt forbehold som det, 

staten har påberåbt sig i denne sag). 

- EU-domstolen dom: Domstolen slå fast at tildelingskriteriet om særlig erfaring i det arbejde, 

der skal udføres, er et lovligt kriterium om teknisk kunnen med henblik på efterprøvningen af 

entreprenørernes egnethed. Når et sådant kriterium fremgår af en bestemmelse i den 

nationale lovgivning, som udbudsbekendtgørelsen henviser til, gælder der ifølge direktivet 

ikke for et sådant kriterium særlige krav om offentliggørelse i udbudsbekendtgørelsen eller i 

udbudsgrundlaget. Domstolen fremhævede i sagen at direktivet ikke indeholder en ensartet 

og udtømmende fællesskabsordning, men at medlemsstaterne inden for rammerne af de 

fælles bestemmelser, frit kan opretholde eller fastsætte materielle og processuelle regler for 

offentlige bygge- og anlægskontrakter, på betingelse af, at alle relevante bestemmelser i 

fællesskabsretten overholdes, navnlig de forbud, som følger af Traktatens principper om 

etableringsretten og fri udveksling af tjenesteydelser. Særligt når dette er med henblik på at 

opfylde direktivets formål, nemlig at sikre udviklingen af en effektiv konkurrence på 

udbudsområdet, skal de kriterier og betingelser, der gælder for hvert udbud, endelig 

offentliggøres på passende måde af de ordregivende myndigheder  
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