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Abstract

This thesis  will  analyze to what extent the new EU-directive on Public 
Procurement (directive 2014/24/EU) can handle complex it-contracts, and how 
the situation has improved since the transition from the previous EU-directive 
on Public Procurement (directive 2004/18/EF). The thesis starts by making a 
hypothesis  that  the  increased  complexity  of  it-systems  makes  it  so  that  the 
public  authority  no  longer  has  the  knowledge  to  acquire  such  systems 
efficiently,  due  to  the  public  procurement  rules.  The  hypothesis  will  be 
examined  by  first  analyzing  the  legal  rules  that  regulate  the  procurement 
process  within  the  EU.  This  analysis  is  divided  into  three  paragraphs, 
concerning different stages of the procurement process. It shows that there has 
been a  relaxation of  the  requirements  necessary  to  choose  the  more  flexible 
procedures. The possibilities of negotiating are not relaxed in a significant way, 
which is due to the fact that the general principles of EU, still  regulates the 
possibilities to make changes in the published material.

In order to make the collective payoff as large as possible, it is necessary to 
minimize  the  transaction  costs  in  the  entire  procurement  process,  which  is 
shown to be done by choosing a flexible procurement procedure that will result 
in larger transactional costs, in the stages until contract closure, but will reduce 
the  risks  combined  with  the  following  contract,  which  results  in  smaller 
transactional costs in the contract stage. 

The lack  of  legal  certainty  has  negative  consequences  for  a  risk-averse 
public authority, because the party will be overly cautious, which will decrease 
the efficiency of the contract.  This thesis recommends moving the burden of 
proof  from  the  public  authority  to  the  private  party,  and  relaxing  the 
interpretation of the general principle of equal treatment.  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1 INDLEDNING

1 Indledning

1.1 Indledning

De seneste år har danske medier utallige gange skrevet om de problemer, der opstår 
ved offentlige indkøb af store og komplekse it-systemer, samt de enorme omkostninger 
dette  har  medført.  Efter  at  have  hørt  P1  dokumentaren  “Mislykkede  it-projekter  for 
milliarder”,  hvori de udfordringer det offentlige har, når de skal indkøbe disse systemer 1

blev beskrevet, begyndte undersøgelsen for at finde ud af, om der var tale om et generelt 
problem med det offentliges indkøb af it-systemer eller om der var tale om misforståelser 
og rene tilfældigheder. Det viste sig hurtigt, at der er mange eksempler på udbud af it-
kontrakter, der er stødt på udfordringer med økonomiske konsekvenser til følge, ligesom 
der  er  mange  historier  om  it-kontrakter,  der  til  trods  for  udbudsreglernes  krav  om 
afholdelse af udbud sjældent bliver konkurrenceudsat.

1.1.1 Mange udfordringer ved udbud af komplekse it-kontrakter

Udfordringerne med udbud, der vedrører store og komplekse it-kontrakter går helt 
tilbage til midten af 1990’erne, hvor udbredelsen af it for alvor begyndte at tage fart. Det 
første danske eksempel på et større udbud af en kompleks it-kontrakt, der ikke gik efter 
planen var Arbejdsformidlingens it-systemet, der senere skulle blive kendt under navnet 
Amanda.  Systemet  var  et  it-system,  som  skulle  hjælpe  Arbejdsformidlingen  med  at 
registrere de ledige,  og den oprindelige pris da indkøbet blev foretaget i  1996 var 268 
millioner DKK. Alligevel endte systemet med at tage syv år at udvikle og kostede 650 
millioner  DKK,  inden det  endelig  blev  taget  i  brug i  2003.  Fem år  efter,  i  2008,  blev 2

systemet atter taget ud af drift da det var forældet, og siden sin implementering var blevet 
kritiseret for generelt at være for ustabilt og kompliceret at anvende. Eksempelvis skulle 
sagsbehandlerne igennem 40-50 sider i applikationen, inden de kunne registrere én borger, 
hvilket medførte at den anvendte tid på sagsregistreringen gik fra cirka 10-20 minutter pr. 
borger til over en time. Amanda blev udviklet på OS/2 platformen som IBM allerede var 
begyndt at udfase i 1996, og kritikken blandt eksperter har derfor lydt på at systemet var 
dømt til at være forældet inden det var færdigudviklet.  Amanda ”vandt” således også i 3

 P1 dokumentar sendt d. 15-10-20151

 Rigsrevisionen, RB B201/01, udgivet 01-10-2001, s. 992

 Schultz, Jakob, prosa.dk, udgivet d. 18-11-20083
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1 INDLEDNING

2007 Computerworlds liste over største it-skandaler.  Systemet endte med at koste mindst 4

én milliard DKK.5

Også indkøbet af Politiets Sagsbehandlingssystem (Polsag),  var problematisk, idet 
systemet,  der  skulle  være  en  erstatning  for  det  eksisterende  system  'Polsas',  efter 
udviklingen blev beskyldt for at være for langsomt og besværligt at bruge. Budgettet blev 
overskredet med over 100 %, og Polsag blev endelig droppet i februar 2012, efter 6 års 
udvikling,  da  udsigten  til  en  ekstraregning  på  1,4  milliarder  DKK  var  for  meget  for 
Rigspolitiet  og  den  daværende  Justitsminister,  hvorfor  det  eksisterende  system  blev 6

bibeholdt,  på  trods  af,  at  Polsas  blev  indført  i  1997  og  hverken  tidssvarende  eller 
fremtidssikret.  Konsulenthuset Globeteam har efterfølgende lavet en rapport, der stiller 7

sig meget kritisk overfor kildekoderne i systemet, som de mener var alt for komplekse, 
utestede og byggede på forældede teknologier.8

Endnu et af mange eksempler på udbud af komplekse it-kontrakter, der har været 
ramt af udfordringer er Rejsekortet.  Rejsekortet er udviklet som en fælles grænseflade, 
der  skal  simplificere  brugernes  adgang  til  billetter  med  de  regionale  trafikselskaber.  9

Kortet blev taget i brug i 2011.  Kortet var tiltænkt til at skulle kunne bruges overalt i 10

Danmark, men Midttrafik kom først med i 2015, og først i 2016 vil det fynske trafikselskab 
FynBus  tilslutte  sig  rejsekortet.  Rejsekortet  var  også  tiltænkt  at  skulle  dække  alle 11

rejsendes behov, herunder billettyper og brugervenlighed, men problemer med it-systemet 
har medført at muligheden for pendler- og månedskort først introduceres senere i 2016. 
Udviklingen af Rejsekortet er blevet fire år forsinket og har kostet to milliarder DKK at 
udvikle.  Nogle af de største kritikpunkter mod Rejsekortet er, at priserne er uigennem-12

skuelige,  og at tilsvarende systemer i bl.a. London  og Japan  fungerer meget bedre,  13 14 15 16

samt at Rejsekortets teknologi er forældet.17

 Hansen, Kristian, udgivet d. 20-07-20074

 Schultz, Jakob, prosa.dk, udgivet d. 18-11-20085

 Kildebogaard, Jesper, version2.dk, udgivet d. 02-01-20136

 Bjørnholdt, Karina, Kejser, Tania og Scharling, Nicolai, dansk-politi.dk, udgivet d. 22-04-20137

 Strandbygaard, Martin, et. al., Globeteam, udgivet d. 04-01-20128

 NT (Nordjyllands Trafikselskab), Midttrafik, Sydtrafik, FynBus og Movia, samt DSB, Arriva og Metro.9

 Rigsrevisionen, udgivet d. 14-04-2015, s. 11, punkt. 110

 Rejsekortet.dk, udsendt d. 23-10-201411

 Rigsrevisionen, udgivet d. 14-01-2015,  s. 12, punkt. 2912

 Viskinde, Maria, ing.dk, udgivet d. 06-03-201413

 Oyster card14

 Suica og Pasmo15

 Nyborg Anneberg, Mads, b.dk, udgivet d. 15-06-2013 16

 Møllerhøj, Jakob, ing.dk, udgivet d. 26-05-201217
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Den måske største it-skandale og eksemplet på et it-projekt, der er stødt på mange 
uforudsete forhindringer er indkøbet af det der senere skulle betegnes som EFI-systemet.  18

Beslutningen om indkøbet blev taget allerede i årene 2004-2005, da den daværende Told- 
og Skattestyrelse (herefter; SKAT) ønskede at indføre et automatiseret skatteinddrivelses-
system  for  at  gøre  skatteinddrivelsesprocessen  mindre  kompliceret,  og  derved  lette 
administrationsbyrden. Systemet, der skulle fungere ved at samle alle fordringer for en 
skyldner hos SKAT på én konto, skulle efter planen være funktions-dygtigt i 2007.  Også 19

dette projekt blev dog udskudt og systemet blev først taget i brug i 2009, hvorefter det 
hurtigt  stødte  ind  i  nye  forhindringer.  Denne  gang  var  det  EFI-systemets  evne  til  at 
kommunikere  med  de  øvrige  it-systemer,  som SKAT anvendte,  til  inddrivelse  af  bl.a. 
moms, selskabsskat, afgifter og bøder, der var problemet. I sin tro på det endnu uprøvede 
EFI-systems evner valgte SKAT endegyldigt at afbryde forbindelsen til de gamle systemer 
og sætte sin lid til det nye, hvilket skulle vise sig at få konsekvenser, eftersom EFI-systemet 
i første omgang ikke kunne tages i brug fuldt ud. Dette skete først i 2013, hvor systemets 
nedsatte  ydeevne  allerede  havde  medført  en  restance  på  manglende  inddrivelse  af 
skattegælde på 86,8 milliarder DKK efter Statsrevisorernes vurdering. Efterfølgende har 
Statsrevisorerne i 2014 vurderet, at statskassen samlet set kan miste op til 2,3 milliarder 
DKK  i  ubetalt  skat.  Endelig  opstod  der  endnu  et  problem  da  SKAT  opdagede,  at 20

systemets datagrundlag var for dårligt, hvilket medførte at systemet ikke kunne opgøre 
borgernes  gæld  korrekt.  Så  sent  som  ultimo  2015  blev  det  besluttet  at  suspendere  al 
automatisk inddrivelse  af  gæld ved hjælp af  EFI-systemet.  Den samlede regning kan 21

foreløbigt  gøres  op  til  at  systemet  i  sig  selv  har  taget  11  år  at  udvikle  og  kostet  1,5 
milliarder DKK.  Dette til trods for at systemet aldrig kom til at fungere efter hensigten 22

inden det igen blev taget ud af drift. Efterfølgende har Skatteministeriet besluttet, at et nyt 
inddrivelsessystem skal udbydes, udvikles og være implementeret i 2019.  23

1.1.2 Manglende udbud grundet teknisk kompleksitet

Det er ikke kun afholdelsen af større udbud af komplekse it-kontrakter, der tilsyne-
ladende  volder  parterne  i  et  udbud  problemer,  da  også  selve  kravet  om  at  disse  it-
kontrakter skal udbydes med jævne mellemrum, kan give anledning til vanskeligheder 

 Ét Fælles Inddrivelsessystem18

 Hovmand Jørgensen, Lea, dr.dk, udgivet d. 15-02-201619

 Hovmand Jørgensen, Lea, dr.dk, udgivet d. 15-02-201620

 Skatteministeriet, udgivet d. 25-10-2015, s. 51 21

 Rigsrevisionen, udgivet d. 14-01-2015, s. 14, punkt 50 22

 Skatteministeriet, udgivet d. 25-10-2015, s. 5223
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hos den ordregivende myndighed. Dette skyldes at selve kompleksiteten og omfanget af et 
it-system ofte gør det til et omfattende arbejde, med store transaktionsomkostninger til 
følge.  Sammenholdes  dette  med  de  immaterielle  rettigheder,  der  samtidig  gælder  for 
sådanne  systemer,  bliver  det  ofte  svært  for  andre  end  rettighedshaveren  at  foretage 
ændringer  heri.  Dette  medfører  som  regel  at  it-systemerne  skal  udskiftes  helt  ved 
afholdelsen af et nyt udbud, såfremt den eksisterende leverandør ikke vinder udbuddet.

I  slutningen  af  2015  kom  det  frem,  at  Rigspolitiet  kontinuerligt  har  brudt 
udbudsreglerne ved ikke at sende deres it-systemer i udbud i næsten 20 år. CSC købte i 
1996  Datacentralen  A/S,  der  oprindeligt  udviklede  og  driftede  systemerne  siden 
1980’erne,  og  siden  har  CSC  siddet  tungt  på  Rigspolitiets  infrastruktur.  Rigspolitiet 
undersøgte mulighederne for at foretage et udbud i 2013, men opgav, da "...den tilgængelige 
systemdokumentation udgjorde en barriere for overdragelse til en anden leverandør, idet det ikke på 
det foreliggende grundlag var muligt at udarbejde et fyldestgørende udbudsmateriale.".24

Samme  udfordring  som  Rigspolitiet  står  overfor  findes  også  hos  SKAT,  der 
ovenikøbet mener,  at  der er tale om “direkte lovbrud”.  I  januar 2016 kom det frem, at 25

SKAT har forsøgt at komme ud af en kontrakt med CSC i 16 år.  Senere kom det frem, at 26

det offentlige generelt vil tage et opgør med de mange kontrakter vedrørende driften af 
komplekse  it-systemer,  der  ikke  har  været  i  udbud  i  lang  tid;  de  såkaldte  “legacy-
kontrakter” med CSC, IBM og KMD.27

De  ovenfor  beskrevne  it-skandaler  og  det  kommende  opgør  med  disse  legacy-
kontrakter i det offentlige gør dette til et interessant og relevant emne. Det kan, hvis man 
anskuer det udefra, se ud som om at større offentlige udbud af komplekse it-kontrakter er 
dømt til at mislykkedes fra starten. De fire projekter, der er beskrevet ovenfor har alle det 
tilfælles, at de mødte store problemer fra begyndelsen, og systemerne var forældet da de 
var klar til at blive taget i brug. Det bliver derfor relevant at se på om problemerne bygger 
på en faktisk juridisk udfordring med gældende ret, eller om der ligger andre årsager bag. 

 Külmann Selliken, Joachim, computerworld.dk, udgivet d. 01-12-201524

 Külmann Selliken, Joachim, computerworld.dk, udgivet d. 01-12-201525

 Külmann Selliken, Joachim, computerworld.dk, udgivet d. 28-01-201626

 Elkær, Mads, computerworld.dk, udgivet d. 19-01-201627
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1 INDLEDNING

1.1.3 Stigning i antallet af klagesager

Regeringen er bekendt med de udfordringer som udbud af komplekse it-kontrakter 
medfører,  og  oprettede  derfor  i  februar  2011  “Statens  IT-Projektråd”  til  at  styre 28

projekterne og derved minimere de transaktionsomkostninger og risici som it-projekter 
medfører.  Eksperter har dog udtalt, at Statens IT-Projektråd slet ikke gør nok for at få 29

stoppet  problemerne,  og  denne  tendens  viser  sig  også  hvis  der  ses  nærmere  på  de 30

statistiske data vedrørende udbud i Danmark.

Antallet af klagesager ved Klagenævnet for Udbud er steget fra 31 i 2004 til 120 i 
2014. Antallet var på sit højeste i 2010 hvor der var hele 182 klager, og det efterfølgende 
fald  i  antallet  kan  begrundes  i  ændringerne  af  håndhævelsesloven  og 
klagenævnsbekendtgørelsen,  der  blev  indført  i  2013,  og  bl.a.  medførte  en  stigning  fra 
10.000 DKK i klagegebyr til  20.000 DKK,  samt muligheden for,  at tilbudsgiver kunne 31

blive  pålagt  at  betale  for  ordregivers  sagsomkostninger,  hvis  klagen blev  afvist.  Disse 
ændringer  havde  netop  til  formål  at  begrænse  det  stigende  antal  af  ubegrundede 
klagesager,  og ses der bort fra disse ændringers umiddelbare betydning for antallet af 32

klagesager er det sandsynligt at udviklingen ville være fortsat i opadgående retning. Der 
ses da også en lille stigning i antallet af klager allerede i 2014, i forhold til 2013.

Samme stigning ses i antallet af udbudte it-kontrakter i Danmark.  Sammenhængen 33

mellem antallet af klager og udbudte it-kontrakter kan muligvis skyldes kompleksiteten af 

 Senere omdøbt til “It-projektrådet”28

 Finansministeriet, udgivet d. 09-02-201129

 Østergaard Hansen, Karsten, dr.dk, udgivet d. 27-03-201430

 Jarlov, Majse og Hald Andersen, Cecilie, udbudsvagten.dk set d. 03-04-201631

 Klagenævn for Udbud, udgivet 05-2015, s. 3632

 MMM/CRH, Dansk Erhverv, 11-06-2013, s. 333
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1 INDLEDNING

større it-kontrakter, der ofte gør det svært for ordregivende myndigheder at fastlægge de 
krav  og  behov  som  det  omfattede  it-system  skal  kunne  opfylde.  På  samme  måde  er 
kendskabet  til  tilgængelige  løsninger  på  it-markedet  kan  være  begrænset  hos  den 
ordregivende myndighed sammenlignet med hos potentielle tilbudsgivere. 

1.1.4 Stor retsusikkerhed på udbudsområdet

Klagesager medfører en økonomisk byrde for samfundet, men årsagen til mængden 
af sager skyldes kun delvist ordregivers fejl i udbudsprocessen. Dette ses på udfaldet af 
klagesagerne, der siden 2012 har givet medhold til klageren i omtrent 50 % af sagerne,  34

hvilket kan ses som et tegn på den store retsusikkerhed, der hersker på udbudsområdet. 
Denne  usikkerhed  bunder  i  EU-medlemsstaternes  forskellige  fortolkning  af  udbuds-
reglerne, og Danmark har i praksis anlagt en meget streng fortolkning når reglerne skulle 
fortolkes.  Denne tendens ses endnu tydeligere, hvis der ses specifikt på it-udbud, hvor 35

klagerne i endnu højere grad får medhold i deres klager.36

Retsusikkerheden  har  sammen  med  anvendelsen  af  den  strenge  fortolkning,  der 
anlægges  ved Klagenævnet  for  Udbud og  de  danske  domstole  medført,  at  antallet  af 
annullerede  EU-udbud  i  Danmark  ligger  relativt  langt  over  antallet  for  øvrige  EU-

 Statistikken viser at klager får mindre medhold i sine klager end tidligere, tallet er gået fra 64 % medhold i 2009 til 47 34

% i 2014 jf. “Årsberetning 2014”, Klagenævn for Udbud, udgivet 05-2015, s. 39
 Dette ses bl.a. i den juridiske litteratur, og “Overimplementering af EU-regler”, Landbrug og Fødevarer, udgivet 35

november 2013, omkring konsekvenserne ved dansk overimplementering på natur- og miljøområdet
 Stein Sandal, Jesper, version2.dk, udgivet 06-11-201236
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1 INDLEDNING

medlemsstater. En analyse af annullationer af EU-udbud fra 2014, foretaget af Rådet for 
Offentlig-Privat  Samarbejde  viser,  at  omtrent  hver  6.  (16,66  %)  EU-udbud annulleres  i 
Danmark, hvorimod tallet for lande som Tyskland, Finland og Holland ligger i omegnen 
af  6 %.  Dette skyldes ifølge analysen en større tendens hos danske ordregivere til  at 37

annullere et udbud for at imødegå en forventet klage, og sammenholdes dette med den 
relativt høje sandsynlighed for at tilbudsgiver får medhold i klagen, kan rationalet bag 
mængden af annullerede udbud i Danmark godt forsvares. Problematikken og de med-
følgende  økonomiske  omkostninger  ved  mængden  af  annullerede  udbud  gøres  ikke 
mindre  af,  at  mere  end  50  %  af  annullationerne  foretages  efter  tilbudsfristens  udløb, 
hvilket vil sige på et tidspunkt af udbudsprocessen, hvor de fleste omkostninger til selve 
udbudsprocessen allerede er afholdt hos både ordregiver og tilbudsgiver, da det kun er 
evalueringsfasen der mangler.  38

1.1.5 Årsager til annullation af udbud

De hyppigste årsager til annullation er ifølge analysen:39

i. Fejl i udbudsmaterialet (24 %)
ii. Alle tilbud er ukonditionsmæssige (21 %)
iii.For lidt konkurrence om opgaven (17 %)
iv. Behov for at ændre opgaven undervejs (16 %)

Sammenholdes ovenstående årsager til annullation med det faktum, at mere end 75 
% af de annullerede udbud genudbydes, “i  sin oprindelige form eller i  en delvist  tilpasset 
form”,  giver  det  et  billede  af,  at  visse  af  disse  annullationer  kunne  undgås  ved  at 40

tilrettelægge  udbudsprocessen  anderledes,  både  før  og  efter  offentliggørelse  af  et 
udbudsmateriale.  En  annullation  af  et  udbud  grundet  fejl  i  udbudsmaterialet  kan 
umiddelbart ses som et unødvendigt og byrdefuldt valg for både ordregiver og tilbuds-
giver,  hvis  samme  anskaffelse  genudbydes  kort  tid  efter  annullationen  med  næsten 
tilsvarende  udbudsmateriale.  Tilsvarende  gør  sig  gældende  vedrørende  udelukkende 
ukonditionsmæssige  tilbud,  da  dette  ofte  vil  være  et  tegn  på,  at  den  efterspurgte 
anskaffelse  ikke  findes  på  markedet  i  den  ønskede  form,  mens  mindre  ændringer  i 
udbuds-materialet  kan  medføre  at  tilbudsgiverne  alligevel  kan  levere  det  udbudte. 

 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, udgivet oktober 2014, s. 2037

 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, udgivet oktober 2014, s. 738

 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, udgivet oktober 2014, s. 839

 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, udgivet oktober 2014, s. 3040
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Således kan årsag 2 og 4, jf. ovenfor, ses som én og samme årsag, blot på forskellige stadier 
af udbudsprocessen.  41

1.2 Problemstilling og hypotese

1.2.1 Hypotese

Af  ovenstående  indledning  kan  det  ses,  at  det  stigende  antal  af  komplekse 
udbudsprocesser, og antallet af klagesager og annullationer, samvarierer med antallet af 
udbudte kontrakter vedrørende komplekse it-systemer. Ud fra denne observering opstilles 
følgende hypotese:

Det vurderes at udviklingen, og den efterfølgende drift af it-systemer 
er blevet så kompleks, at de ordregivende myndigheder ikke længere 
har  den  fornødne  ekspertise  til  at  opstille  klare  krav  og  behov  i 
udbudsmaterialet,  som  sikrer  konkurrence,  og  at  der  afgives 
konditionsmæssige  tilbud,  der  tillige  opfylder  ordregivers  egentlige 
behov som forudsat i udbudsreglerne, hvormed udbudsreglerne er en 
hindring for muligheden for at udbyde komplekse it-kontrakter.

Denne hypotese underbygges af flere faktorer. F.eks. anerkender den danske stat ved 
oprettelsen af Statens IT-Projektråd i 2011, at indkøb af it-systemer kan medføre stor risiko 
for  parterne,  grundet  it-systemers  generelle  kompleksitet,  ligesom  den  nuværende 
skatteminister,  Karsten  Lauritzen,  i  et  interview  har  udtalt,  at  “jurister  der  skiver  lov-
givningen skal få en forståelse for at lovparagrafferne skal kunne omsættes til et it-system”.  Dette 42

kan ses som en indikation af,  at  det kan være nemmere at  tilpasse lovgivningen til  et 
givent  it-system,  end  at  tilpasse  et  it-system  til  en  given  lovgivning.  Endelig  har 
Konkurrence-  og  Forbrugerstyrelsen  i  2010  angivet,  at  fleksibilitet  er  nødvendigt  på 
markeder med stor differentiering af ydelser,  hvilket i sandhed må siges at være tilfældet 43

på markedet for it-ydelser, ligesom Erik Bonnerups Råd allerede tilbage i 2001 foreslog, at 
man skulle give leverandørerne mere fleksibilitet ved denne slags udbud.  Spørgsmålet 44

bliver således om udbudsreglerne har fulgt med den teknologiske udvikling, og hvorledes 

 Årsag 2 er annullation efter tilbudsfristen, hvorimod årsag 4 er annullation før tilbudsfristen41

 Elkær, Mads, computerworld.dk, udgivet d. 06-10-201542

 Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, udgivet september 2010, s.3943

 Teknologirådet, udgivet marts 2001, s. 21, anbefaling 344
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udbudsdirektivet,  eller den danske implementering heraf i udbudsloven,  vil medføre 45 46

forbedringer på området. Desuden bliver det interessant at se om de nye regler går langt 
nok,  eller  om  der  kunne  foretages  yderligere  ændringer  i  lovgivningen,  der  kunne 
medføre større efficiens i fremtidige udbud af komplekse it-kontrakter.

Som det kan ses af hypotesen kan der under udbudsprocessen ved indkøb af større 
it-systemer opstå visse problemstillinger, der ofte er nærmest umulige at forudse, både før 
tilbudsfristen og efter indgåelsen af en kontrakt. Disse problemer er særlige for offentlige 
kontrakter, da disse er underlagt særlige regler og principper som begrænser parternes 
muligheder for at forhandle, samt foretage ændringer i  udbudsmaterialet og den efter-
følgende  kontrakt.  Dette  står  umiddelbart  i  modsætning  til  økonomisk  transaktions-47

omkostningsteori, der forudsætter lave eller ingen transaktionsomkostninger for at opnå 
en efficient kontrakt. Offentlige myndigheder er således underlagt regler og principper, 
der i sig selv udgør en transaktionsomkostning,  hvilket i henhold til økonomisk teori 48

strider mod opnåelsen af en efficient kontrakt.

Denne afhandlings overordnede formål er at  undersøge udbudsreglernes efficiens 
ved at belyse de muligheder som en udbudspligtig ordregivende myndighed kan anvende 
når  og  hvis  der  opstår  uforudsete  udfordringer  i  forbindelse  med  udbuddet  af  en 
kompleks  it-kontrakt,  samt  undersøge  om  udbudsdirektivet,  har  forbedret  parternes 49

muligheder for at løse disse udfordringer på en fleksibel måde til gavn for alle parter. 

For at besvare denne overordnede problemstilling er det nødvendigt at opstille en 
række mere specifikke problemformuleringer som, hver især skal besvares og konkluderes 
på. Til slut i afhandlingen skal delkonklusionerne forbindes til et samlet svar på den over-
ordnede hypotese.

 Direktiv 2014/24/EU45

 Lov nr. 1564 af 15/12/201546

 Disse regler gælder ikke for private indkøb, der kan foretages uden at følge de særlige procedurekrav som er pålagt i 47

udbudsloven
 Transaktionsomkostninger er betegnelsen for omkostninger i forbindelse med en transaktion (se afsnit 1.5.4)48

 Indirekte implementeret ved lov nr. 1564 af 15/12/201549
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1.2.2 Problemformuleringer

Ud  fra  hypotesen  kan  det  udledes,  at  der  er  fire  muligheder  for  udfald,  eller  en 
kombination heraf:

i. Reglerne er korrekte og problemet ligger hos den pågældende ordregiver, der ikke anvender 
reglerne korrekt

ii. Reglerne er formuleret korrekt, men fortolkes forkert af den fortolkende myndighed eller ordre-
giver 

iii.Reglerne er ikke formuleret optimalt og bør ændres af lovgiver
iv. De nuværende udbudsregler er formuleret og fortolket korrekt og fyldestgørende, og problem-

erne er dermed blevet løst

For  finde  frem  til  det  korrekte  udfald  af  hypotesen  vil  afhandlingen  forsøge  at 
besvare følgende uddybende underspørgsmål, der vil understøtte tilgangen til besvarelsen 
af den overordnede hypotese.

Retsdogmatiske spørgsmål:

• Hvilke muligheder har ordregivende myndigheder for at vælge mellem de forskel-
lige udbudsformer der reguleres af udbudsreglerne?

• Hvilke krav stilles der til indholdet af udbudsmaterialet, med henblik på at definere 
ønsker og behov til den udbudte it-kontrakt, under de forskellige udbudsformer?

• Hvilke muligheder har ordregiver for at foretage ændringer i udbudsmaterialet før 
og efter offentliggørelse, samt den efterfølgende kontrakt?

• Hvorledes har det nuværende udbudsdirektiv ændret på ordregivers muligheder i 
forhold til retsstillingen under det tidligere udbudsdirektiv?

Økonomiske spørgsmål: 

• Hvad er forudsætningerne for at opnå en efficient kontrakt i henhold til økonomisk 
teori?

• Hvilken betydning har markedsformen og parternes forhandlingsstyrke på mulig-
heden for at opnå en efficient kontrakt?

• Hvorledes  sikres  en  minimering  af  de  samlede  omkostninger  ved  afholdelse  af 
udbud, under forudsætningen om komplekse kontrakter? 

• Hvilket tiltag kan ordregiver implementere, for at forbedre den nuværende situation?

�18



1 INDLEDNING

Retspolitiske spørgsmål:

• Hvilken påvirkning kan udbudsreglernes formulering og fortolkning have på parter-
nes handlemåde i løbet af udbudsprocessen?

• Hvorledes  har  indførelsen  af  det  nye  udbudsdirektiv  medført  ændringer  i 
sandsynligheden for at ende op med et mere efficient resultat af udbudsprocessen og 
det efterfølgende kontraktforhold?

• Bør der foretages ændringer af gældende ret, for at forbedre sandsynligheden for at 
opnå et efficient kontraktforhold?

1.3 Struktur og formål

Afhandlingens  struktur  skal  gøre  det  overskueligt  for  læseren  at  forstå  de 
problemstillinger, der udspringer af udbudsreglerne med hensyn til valg af udbudsform, 
ændringer af et udbudsmateriale og den efterfølgende kontrakt, samt sammenkoble dette 
med konklusionerne af analyserne.

Dette kapitel har først og fremmest til formål at gøre emnet relevant for læseren ved 
at redegøre for en række tidligere afholdte udbud, som har medført store økonomiske og 
tidsmæssige omkostninger for offentlige myndigheder og private tilbudsgivere. Herefter 
inddrages  generel  statistik  om  udbud  og  it-kontrakter  for  at  opstille  en  hypotese  og 
problemformulering,  som  skal  behandles  i  de  kommende  kapitler.  Afhandlingens 
videnskabelige metode,  samt den bagvedliggende teori  og filosofiske synsvinkel på de 
kommende kapitlers analyser vil blive beskrevet. Endelig har kapitlet til formål at beskrive 
afhandlingens struktur og afgrænsning.

I kapitel 2 vil den retsdogmatiske analyse af gældende ret finde sted. Dette starter 
med  en  analyse  af  ordregivers  muligheder  for  at  foretage  en  indledende  markeds-
undersøgelse.  Dernæst  undersøges  mulighederne  for  at  vælge  mellem  de  forskellige 
udbudsformer under udbudsreglerne. Denne analyse skal give overblik over de mulige 
udbudsformer  som  ordregiver  kan  vælge  imellem  ved  udbud  af  større  it-kontrakter. 
Udbudsformerne skal derefter analyseres for at give indsigt i ordregivers muligheder for 
at  foretage ændringer i  udbudsmaterialet,  samt eventuelle muligheder for at  forhandle 
med de økonomiske aktører der deltager i udbudsprocessen. I analyserne af gældende ret 
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indgår  en  komparativ  analyse  af  de  relevante  bestemmelser  i  de  tre  regelsæt,  for  at 50

identificere ændringerne i det nuværende udbudsdirektiv har medført. Efterfølgende vil 
det blive undersøgt, hvilke tilsvarende muligheder, der er for at foretage ændringer i en 
allerede indgået kontrakt. 

I  kapitel  3  vil  der  blive  foretaget  en analyse  af  forudsætningerne for  en efficient 
kontrakt, og om hvilke forudsætninger der skal være gældende, hvorefter det vil blive 
analyseret om det er muligt at opnå en efficient kontrakt under de nuværende forhold. 
Dernæst  vil  forbedringsmulighederne  af  disse  forhold  blive  analyseret,  herunder 
omkostningsminimerende  tiltag  og  hvilken  udbudsform  der  er  økonomisk  mest 
anvendelig.  Sidst  vil  den  nuværende  situation  blive  analyseret,  herunder  hvilke  tiltag 
ordregiver kan implementere for at forbedre denne situation. 

Afhandlingens kapitel 4 er den retspolitiske del, og vil være delt op i to dele. Første 
del vil omhandle den direkte påvirkning, som reglernes udformning har. I den anden del 
vil der på norm-ekspressiv vis blive givet anbefalinger til yderligere ændringer af gæld-
ende ret.  Disse anbefalinger vil  ske på baggrund af en analyse,  der vil  klarlægge kon-
sekvenserne vil gældende ret sammenholdt med økonomiske hensyn.

1.4 Synsvinkel

Afhandlingens problemstillinger ses fra den ordregivende myndigheds synsvinkel, 
hvilket  medfører,  at  det  ønskede  resultat  skal  være  en  maksimering  af  den  samlede 
samfundsnytte. Dette skyldes at ordregiver som offentlig myndighed ikke blot skal se på 
parternes interne efficiens, men bliver nødt til at inddrage omkostninger og gevinster for 
hele samfundet.  Afhandlingen vil  således undersøge om adgangen til  at foretage ænd-
ringer  og  muligheden  for  at  forhandle  med  de  økonomiske  aktører  er  efficiente  for 
samfundet som helhed, og ikke blot parterne hver for sig.

 Direktiv 2004/18/EF, direktiv 2014/24/EU og lov nr. 1564 af 15/12/201550
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1.5 Teori og metode 

1.5.1 Filosofisk tilgang

For  at  afhandlingen  kan  blive  videnskabeligt  teoretisk  er  det  nødvendigt  at  den 
forholder sig til den filosofiske tilgang til emnet. Dette vil dog blive behandlet generelt, da 
det ikke er hovedfokus for afhandlingen, men vil vise at afhandlingens filosofiske tilgang 
er bevidst. Ontologi, er betegnelsen for “læren om det værende”, altså om hvad der er virke-
ligt og hvad der ikke er virkeligt.  Herunder findes epistemologien, der er erkendelses-51

teori, altså teorien om hvordan man opnår erkendelse af en “virkelig viden”.  Epistemologi 52

har flere fundamentale grundteorier, herunder rationalismen, idealismen, empirismen og 
konstruktivismen. 

Rationalismen er “viden baseret på fornuft”, og bygger på princippet om, at sandheden 
bestemmes  ud  fra  fornuft,  analyse  og  deduktion.  Idealismen  er  “viden  baseret  på 53

intuition”,  forudbestemt viden opnået gennem åbenbaringer eller iboende erfaringer.  54 55

Empirismen  (og  positivismen)  bygger  på  en  teori  om  at  “al  viden  er  begrænset  til 
sansedata”,  altså at sandheden bestemmes ud fra erfaringer, sanser og induktion.  Kon-56 57

struktivismen betyder kort, at “viden er en samling af menneskeskabte konstruktioner”.  58

Som  supplement  til  epistemologi  findes  videnskabsfilosofien,  der  er  “viden  om 
videnskabelig viden”. Afhandlingen vil derfor forsøge at opnå “erkendelsen af videnskabelig 
viden”, hvilket vil ske med en rationalistisk tilgang til erkendelsen, gennem en hypotetisk-
deduktiv  analyse,  af  den  videnskabelige  viden,  som  skal  fastslås  under  enten  den 
videnskabelige  realisme  eller  den  filosofiske  idealisme.  Realismen  er  bestemmelse  af 
virkeligheden  som  den  er,  den  objektive  virkelighed,  uafhængig  af  det  erkendende 
subjekts bevidsthed.  Idealismen er en filosofi, der bestemmer virkeligheden som “vi kan 59

forstå den”, og mener at virkelighed er en fundamental mental konstruktion.  Afhand-60

lingen baserer  sig  på  en  realistisk  tilgang til  epistemologien,  hvor  emnet  og  problem-

 Merriam-webster dictionary51

 Merriam-webster dictionary52

 Stanford Encyclopedia of Philosophy53

 Ross, Alf (2013), § 1354

 Merriam-webster dictionary55

 Stanford Encyclopedia of Philosophy56

 Stanford Encyclopedia of Philosophy57

 Business dictionary58

 Stanford Encyclopedia of Philosophy59

 Stanford Encyclopedia of Philosophy60
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stillingerne vil blive analyseret ud fra en hypotetisk-deduktiv metode, hvor afhandlingens 
hypotese kan efterprøves ud fra et forsøg på at bestemme virkeligheden som den realistisk 
videnskabeligt er uanset holdninger eller erfaringer. Dermed anvendes en rationalistisk til-
gang til realismens virkelighed.

1.5.2 Juridisk teori og metode

Afhandlingen vil udlede gældende ret på området vedr. ordregiveres muligheder for 
at vælge en efficient udbudsform, samt foretage ændringer i udbudsmaterialet eller den 
efterfølgende kontrakt.  Afhandlingens retsfilosofiske synsvinkel  vil  være den behavior-
istiske  retsrealisme,  som  følge  af  den  rationalistiske  realisme,  hvilket  medfører,  at 61

påstanden om hvad der er gældende ret, er en videnskabelig analyse af, hvilket resultat en 
dommer ville komme frem til i en hypotetisk fremtidig afgørelse under betingelse af, at 
der ikke i tiden mellem påstanden og afgørelsen er indtruffet en ændring i retstilstanden.  62

Retsrealismen har til formål at studere hvordan andre (dommerne) har udviklet deres 
overbevisninger om givne emner (her; gældende ret).  Modsætningen til  retsrealisme er 
den mere metafysiske retsidealisme,  der studerer egne overbevisninger om givne emner, 63

og derfor betegnes som a priori-videnskabsfilosofi.64

Den  skandinaviske  retsrealismes  fader,  Alf  Ross,  betegner  i  sin  bog  ”Om  ret  og 
retfærdighed”  overgangen til  retsrealismen som nødvendig,  hvis  retsvidenskaben skulle 
bevare  sit  videnskabelige  element.  Dette  skyldes,  at  Alf  Ross  var  tilhænger  af  rets-65

realisme, hvorefter en sætning kun er meningsfuld hvis den kan bevises,  hvilket ikke er 66

muligt med retspositivismens eller naturrettens fremgangsmåde. At udlede gældende ret 
alene ud fra formuleringen af lovgivningen eller en overnorm (grundnorm) er således ikke 
egentligt  retsvidenskab,  da  sandhedsværdien  heraf  ikke  kan  bevises  ud  fra  fornufts-
mæssige erfaringer. Lovteksten er ifølge Alf Ross et direktiv, og ikke en påstand som kan 
verificeres som sand eller falsk.  Retspositivismen og naturretten kan derfor betegnes som 67

norm-ekspressive retsfilosofier, der angiver hvordan gældende ret bør være, hvorimod rets-
realismen betegnes som en norm-deskriptiv retsfilosofi, der angiver hvordan loven er.  I 

 Stilles i modsætning til den ideologiske realisme - Ross, Alf (2013), § 1461

 Ross, Alf (2013), § 962

 Ross, Alf (2013), § 1363

 Ross, Alf (2013), s. 3664

 Ross betegner Naturret og Retspositivisme som hhv. materiel og formel retsidealisme, Ross, Alf (2013), § 1365

 Ross, Alf (2013), s. 2166

 Ross, Alf (2013), s. 5667

�22



1 INDLEDNING

henhold  til  retsrealismen  kan  retsvidenskaben  inddeles  i  hhv.  rets-dogmatik  og  rets-
sociologi. Retsdogmatikken beskæftiger sig med retsnormerne og anvendes til at udlede 
gældende ret, hvorimod retssociologien beskæftiger sig med rets-livet og anvendes til bl.a. 
at opstille retspolitiske lovændringsforslag (retsvidenskab de lege ferenda), eller fortolk-
ningsforslag til dommerne (retsvidenskab de sententia ferenda).68

Retsdogmatisk metode

Retskildelæren

For at udlede gældende ret i afhandlingen anvendes retsdogmatikken, der omfatter 
retskildelæren og fortolkningslæren.  Da analysen ikke udelukkende kan bygge på lov-
teksten er det nødvendigt at inddrage samtlige elementer som en dommer vil lægge vægt 
på i fortolkningen af gældende ret, uanset graden af objektivitet.  Dette omfatter ud over 69

regulering  i  form  af  lovgivning  i  videste  forstand,  hhv.  retspraksis,  sædvaner  og 
kulturtraditioner (forholdets natur). Der kan ikke opstilles et hierarki mellem de anvendte 
retskilder, da der skal en samlet vurdering af alle retskilder til, for at udlægge gældende 
ret. Dette skyldes, at begrebet gældende ret i retsrealismen bestemmes som “den normative 
ideologi der faktisk er virksom, eller må tænkes virksom, i dommerens sind, fordi den opleves af ham 
som  socialt  forbindende  og  derfor  effektivt  efterleves”.  Af  denne  grund  kan  det  ikke  på 70

forhånd siges, at loven har forrang for de øvrige retskilder, selv om det i praksis ofte vil 
være tilfældet,  hvis dommeren identificerer sine egne vurderinger med lovgiverens, og 
derfor ikke føler trang til at anlægge en pragmatisk fortolkning.71

Regulering

Reguleringen  er  som  den  eneste  fuldt  objektiviserede  retskilde  den  vigtigste 72

retskilde.  Til trods for at formålet er at udlægge gældende dansk ret på området, er det 73

alligevel  nødvendigt  at  inddrage  både  national-  og  EU-ret,  da  udbudsloven  er  en 
implementering af  EU-udbudsdirektivet,  hvilket medfører,  at  princippet om EU-rettens 
forrang finder anvendelse. Dette betyder, at den danske lovgivning ikke må stride mod 
EU-retten, hvilket fremgår direkte af TEUF art. 288, hvorefter et direktiv retter sig direkte 
til medlemsstaterne, der skal omsætte det til national ret. Måden hvorpå dette gøres er 

 Ross, Alf (2013), § 468

 Ross, Alf (2013), §1569

 Alf Ross, s. 8270

 Ross, Alf (2013), § 2971

 Betegnes også som lovgivningen72

 Ross, Alf (2013), s. 12473
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valgfri, men det skal sikres at formålene med EU-reglerne som skal implementeres kan 
realiseres ved de nationale regler. Princippet medfører også at en national domstol skal se 
bort fra en modstridende national lovregel. 

Princippet om EU-konform fortolkning finder tilsvarende anvendelse, hvilket af EU-
domstolen  bygger  på  en  fortolkning  af  netop  TEUF  art.  288.  Begrebet  medfører  at 
nationale  regler  skal  fortolkes  i  overensstemmelse  med  de  underliggende  direktiver, 
hvilket også er bekræftet i praksis.74

Udbudsdirektivet har implementeringsfrist 16. april 2016, og udbudsloven trådte i 
kraft 1. januar 2016. Denne lovgivning vil således indgå i udlægningen af gældende ret. Da 
det af afhandlingens problemstillinger imidlertid tager sigte på at beskrive, hvilke forbed-
ringer det nuværende udbudsdirektiv medfører, er det ligeledes nødvendigt at inddrage 
det  tidligere  udbudsdirektiv  for  at  lave  en  komparativ  analyse  af  de  relevante 
bestemmelser i de to direktiver.

Retspraksis (præjudikater)

At en regel tidligere er blevet lagt til grund for en afgørelse betyder ikke automatisk 
at samme regel skal anvendes ved senere afgørelser af lignende karakter. Den tidligere 
afgørelse skal blot ses som et stærkt motiv for dommeren til at basere sin aktuelle afgørelse 
på den tidligere.  Motivet bygger på en blanding af omkostningsfokus, ved at dommernes 75

arbejdsbyrde mindskes og ønsket om retssikkerhed, ved at forudsigeligheden af påstande 
om gældende ret, højnes.  76

De  nye  udbudsregler  er  relativt  nye,  hvilket  betyder  at  der  er  afsagt  relativt  få 
afgørelser  og domme med udgangspunkt  heri,  ligesom præjudikatværdien af  tidligere 
domme kan være faldet. Ligesom for regulering, inddrages både nationale og EU-retlige 
domme og afgørelser, da begge har væsentlig indflydelse på gældende dansk ret.

Retssædvaner og kulturtraditioner

Grundet  udbudsreglernes  stærke  tilknytning  til  EU-retten  findes  der  ikke  mange 
retssædvaner i udbudsretten. Dette hænger sammen med, at EU-domstolen ikke på sam-

 Se sag C-14/83, Von Colson and Kamann mod Land Nordrhein-Westfalen, pr. 2674

 Der har i praksis udviklet sig en doktrin kaldet stare decisis som bl.a. betyder at enhver domstol er bundet af 75

overordnede domstoles afgørelser - se Ross, Alf (2013), § 17
 Konsekvenserne af mangel på retssikkerhed vil blive analyseret i kapitel 376
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me måde som nationale domstole, har mulighed for at anlægge en pragmatisk fortolkning. 
På samme måde gør den kulturelle mangfoldighed i EU det nærmest umuligt at skabe 
kulturtraditioner, der kan accepteres af alle medlemslandene. Såfremt alle EU's medlems-
stater er enige i en kulturtradition, vil traditionen blot blive kodificeret ved lov, hvilket 
også er tilfældet for de generelle principper,  der gælder inden for EU i dag. Af denne 
grund betegnes generelle principper i EU-retten normalt ikke som en kultur-tradition, men 
som en del af reguleringen. Enhver afvigelse fra vanlig fortolkning eller tidligere praksis 
kan således være tegn på,  at  andre hensyn har  været  indblandet.  Således skal  kultur-
traditioner tages i betragtning ved forståelsen af den ånd, hvori dommeren læser og tyder 
loven.77

Fortolkningslæren

Når samtlige relevante retskilder er fundet, skal disse underlægges en retsdogmatisk 
fortolkning for at finde frem til gældende ret. Dette skyldes, at gældende ret altid tager 
udgangspunkt  i  en tekst,  hvilket  vil  sige  en sproglig  formulering der  kan forstås  på 78

forskellige måder afhængigt af hvem der læser den og hvornår den læses. Som Alf Ross 
formulerer det er et ords betydning “en funktion af den sammenhæng - ytringen, konteksten, 
situationen  -  hvori  ordet  forekommer”.  Af  denne  grund  er  fortolkning  et  nødvendigt 79

redskab, når gældende ret skal udledes. Eftersom kapitlets teoretiske synsvinkel er rets-
realismen, anvendes retsdogmatisk fortolkning for at komme frem til samme resultat som 
en dommer ville gøre i en sammenlignelig sag. 

Retsdogmatisk  fortolkning  indebærer  en  gennemgang  af  retskilderne  som  finder 
anvendelse. Til trods for at enkelte af disse retskilder ikke har forrang for øvrige retskilder 
i den endelige vurdering af gældende ret, er det nødvendigt for fortolkningen, at der gås 
metodisk til værks for at sikre et tilnærmelsesvis forudsigeligt resultat. Den første retskilde 
der skal undersøges er selve lovgivningen, der er udgangspunkt for al gældende ret. Lov-
teksten er som oftest flertydig, og dens mening varierer med øjnene der læser den, hvilket 
medfører at der kan opstå forskellige fortolkningsproblemer.  For at løse disse problemer 80

kan dommeren vælge at anlægge forskellige fortolkningsstile. Ønsker dommeren at lægge 
sig op ad tidligere retspraksis anlægger han en konstaterende fortolkning. Omvendt kan 

 Ross, Alf (2013),  § 1977

 Den semantiske grundlægning - se  Ross, Alf (2013), s. 15978

 Ross, Alf (2013),  § 2479

 Der er tale om syntaktiske, logiske og semantiske fortolkningsproblemer80
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han anlægge en konstruktiv fortolkning i retsbevidsthedens navn,  ved at inddrage andre 81

pragmatiske hensyn i afgørelsen og dermed afvige fra tidligere praksis. Disse pragmatiske 
hensyn kan ses som dommerens måde at inddrage de øvrige retskilder i afgørelsen, og det 
bliver den retsdogmatiske fortolknings opgave, at analysere samtlige af de faktorer som 
dommeren  kan  forventes  at  inddrage  ved  en  hypotetisk  afgørelse.  Inddragelsen  af 
pragmatiske hensyn kan enten føre til en præciserende, indskrænkende eller udvidende 
fortolkning, afhængigt af hvilke pragmatiske hensyn der inddrages.

I  udledningen af  gældende ret  under  det  tidligere  udbudsdirektiv  vil  retspraksis 
være relevant, da disse domme er domstolenes afgørelse af, hvordan gældende ret var på 
tidspunktet  for  domsafsigelsen.  Det  samme  kan  ikke  nødvendigvis  gøres  gældende  i 
udledelsen af gældende ret under udbudsdirektivet,  da ikrafttrædelsen af ny lovgivning 82

betyder, at der fra politisk side er truffet et valg om at ændre i gældende ret. Det kan dog 
vise  sig,  at  tidligere  retspraksis  kan  være  relevant,  da  mange  af  bestemmelserne  i 
udbudsloven er kodificeringer af tidligere domme og afgørelser, og at andre bestemmelser 
ikke er indholdsmæssigt ændret i forhold til de tilsvarende bestemmelser i det tidligere 
udbudsdirektiv.  Begge fremgangsmåder er et  udtryk for at lovgiver ikke har ønsket at 
ændre ved retsstillingen, hvorfor tidligere retspraksis bibeholder sin præjudikatværdi. 

1.5.3 Økonomisk teori og metode

Nyinstitutionel økonomi

Ved valg af økonomiske teorier, skal der findes en tilgang, der passer til valget af 
retsfilosofisk synsvinkel.  Da afhandlingen er skrevet med den rationalistiske tilgang til 
realismen, skal de økonomiske teorier således sikre, at afhandlingens teoretiske tilgang 
forbliver i realismen og dermed anvendes det økonomiske paradigme, der hedder “ny-
institutionel økonomi”.

Den  nyinstitutionelle  økonomi  har  sine  rødder  i  Coase-teoremet  og  Oliver  Wil-
liamssons teorier om transaktionsomkostninger. Forskellen på neoklassisk økonomi, som 
hidtil har været den fremtrædende økonomiske teori, og nyinstitutionel økonomi opstilles 
af Williamsson som følgende:   83

 Ross, Alf (2013), § 2981

 Eller den danske implementering heraf i lov nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven)82

 Williamsson, Oliver E. (1996), s. 215 ff83
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Law and Economics

I  denne  afhandling  skal  økonomien  anvendes  til  at  analysere  retsdogmatikkens 
grundlag  i  en  efficiensanalyse.  Dette  gøres  ved  at  anvende  metoden  “Law  and  Eco-
nomics”, hvorunder efficiensanalyser findes.

Områderne “efficiens” og “risikoallokering” behandles i den normative del af teorien 
om “Law and Economics”, som således går videre end positivistisk “Law and Economics”, 
da den normative har til formål at komme med forudsigelser omkring konsekvenserne og 
efficiensen af en regel, i modsætning til den positivistiske der kommer med forudsigelser 
omkring udfaldet, ansvaret og erstatningen, men ikke omkring efficiensen af reglen. 

Coase-teoremet

I dette afsnit vil Coase-teoremet blive behandlet, da det er denne teori der beskriver, 
hvordan man efficient allokerer ressourcer på baggrund af nogle forudbestemte antagelser. 
Kort  sagt  opstiller  teoremet  en  hypotese  om,  at  “økonomiske  aktører  vil  opnå  en  efficient 
kontrakt,  hvis  der  er  adgang  til  forhandling”.  De  antagelser  der  skal  være  opfyldt  for  at 
hypotesen kan bekræftes som sand er:

i. Veldefinerede ejendomsrettigheder
ii. Aktørerne er rationelle 
iii.Lave/ingen transaktionsomkostninger

i. Veldefinerede ejendomsrettigheder
Coase  påviser  i  sin  artikel  “The  Problem  of  Social  Cost”  (1960),  at  veldefinerede 

ejendomsrettigheder kan løse eventuelle eksternalitetsproblemer. Dette skyldes at “it makes 
little sense to say that liability ought to be assigned to the "perpetrator" of the harm, since we 
cannot  know who  the  "perpetrator"  is  without  reference  to  an  existing  allocation  of  property 
rights.”  Dette betyder at det er nødvendigt på forhånd at afgøre, hvem der har rettig-84

heden  på  sin  side,  hvis  de  indbyrdes  forhandlinger  mellem  parterne,  skal  føre  til  et 
efficient resultat.

ii. Rationelle aktører
Rationalitet er et begreb som økonomer har debatteret i århundrede. I sin oprindelige 

form, under neoklassisk teori, var begrebet et meget fast begreb, der var udtryk for Homo 

 Berman Center for Internet and Society at Harvard University84
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Economicus ultra-rationalistiske egenmaksimering.  Begrebet medførte, at alle valg, der 85

træffes af parterne bliver truffet med henblik på at egenmaksimere på kort sigt. Herbert A. 
Simon er anerkendt som skaberen af begrænset rationalitet, hvilket han udtrykker ved, at 
“people have limited cognitive capacities”.  Ved dette menes, at mennesker ikke kan regne 86

alle muligheder ud, og derved vil foretage det næste og umiddelbart bedste valg, frem for 
det, der ultimativt vil være det bedste. Det medfører også, at efficiensen skal måles på læn-
gere sigt, frem for udelukkende at blive målt på kort sigt.

Rationelle aktører er den måde, hvorpå økonomer inden for den nyinstitutionelle 
økonomi betegner rationelle handlinger. Forskellen på denne rationelle aktør og Homo 
Economicus er, beskrevet som “To be selv-interested is not necessarily to act selfishly at every 
opportunity. A rational actor may choose to pass up a short-run gain to garner a long-run gain of 
greater present value”.  Dermed er et mere nuanceret billede af rationalitet opstået, hvor 87

aktøren ikke alene forsøger at få mest muligt på kortest mulig tid, men anerkender, at man 
kan få mere ud af det i  det lange løb, hvis der handles fornuftsmæssigt.  Efterfølgende 
forklarer Ellickson årsagen til manglen på rationelle handlinger som: “In some contexts a 
person’s perceptions seem to be distorted not by lack of cognitive capacity but rather by cracks in his 
lens.”.  Hermed argumenterer Ellickson for, at det ikke er aktørens manglende kapacitet 88

til at overskue valgene, men nærmere, at det er grundet manglende information.

iii.Lave/ingen transaktionsomkostninger
Transaktionsomkostninger er  et  begreb som blev formuleret  første  gang i  1931 af 

John R. Commons, og senere har været en central del i Ronald Coase artikler, navnligt The 
Nature  of  the  Firm  (1937),  hvori  Coase  introducerer  transaktionsomkostninger  som 
forklaring på virksomheders størrelse. I artiklen beskrives det, hvordan lave transaktions-
omkostninger  vil  medføre  en  mere  efficient  allokering  af  ressourcer  parterne  imellem, 
uanset  placeringen  af  ejendomsrettighederne.  Transaktionsomkostningsteori  er  senere 
blevet meget nøje analyseret og beskrevet af Oliver Williamson, der beskriver, hvordan 
transaktionsomkostninger er alle de omkostninger, der er forbundet med at foretage en 
transaktion, altså omkostningen for at deltage i et marked.89

 Oprindeligt er udtrykket “economic man” brugt i Mill, John Stuart (1836) 85

 Simon, Herbert A. (1983)86

 Ellickson, Robert C. (1991) s. 15687

 Ellickson, Robert C. (1991) s. 15788

 Williamson, Oliver E., (1981)89
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Økonomisk efficiens

Ovenstående forklaring af Coase-teoremet viser at parterne vil  komme frem til  et 
efficient  resultat,  hvis  transaktionsomkostningerne  er  lave,  uanset  allokeringen  af 
ejendomsrettighederne.  Denne antagelse  gør  sig  dog kun gældende,  hvis  transaktions-
omkostningerne er lave, hvilket har medført en udbygning af teorien i litteraturen, hvor-

�29

Neoklassisk økonomi Nyinstitutionel økonomi

Behavioristiske 
antagelser

Antagelse om 
hyperrationalitet og ignorerer 
faren for opportunisme

Antagelse om begrænset rationalitet

Enheder for 
analysen

Sammensatte varer og 
tjenesteydelser

Transaktionen i sig selv

Governance 
struktur

Beskriver firmaet som en 
produktionsfunktion (teknisk 
konstruktion)

Governance struktur (Organisatorisk 
konstruktion)

Problematiske 
ejendomsrettighe
der og kontrakter

Angelse om 
ejendomsrettighederne er klar 
defineret og omkostninger for 
håndhævelse gennem 
retssystemet er negligerbar

Behandler ejendomsrettigheder og 
kontrakter problematisk

Diskret struktur 
analyse

Anvender kontinuerbare 
marginalmodeller for analyse 
for at opnå en 
andensrangsøkonomisering 
(justerbare margener)

Analyserer den basale struktur for 
firmaet og dens governance for at 
opnå en førsterangs økonomisering 
(forbedring af den basale governance 
struktur)

Afhjælpnings-

muligheder

Anerkender 
profitmaksimering og 
omkostningsminimering som 
kriterier for efficiens

Insisterer på, at der ikke er en optimal 
løsning og at alle alternativer er 
fejlbehæftede, dermed er en 
begrænset “optimal” efficient 
løsningen, hvor ingen bedre 
alternativer fremstår og denne kan 
implementeres for at opnå en 
nettogevinst
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efter ejendomsrettighederne skal placeres hos den part, der har størst værdi heraf.  Dette 90

medfører, at det anvendelige efficiensbegreb går fra Pareto-efficiens til Kaldor Hicks-effi-
ciens. En tilstand er Pareto-efficient, hvis ingen parter kan stilles bedre, uden at en anden 
part samtidig stilles dårligere. Omvendt er en tilstand Kaldor Hicks-efficient, hvis parter-
nes samlede nytte ikke kan blive større, uanset hvordan den indbyrdes fordeling foretages. 

Markedsform

For  at  analysere  mulighederne for  at  ende op med en efficient  kontrakt  efter  af-
holdelse  af  et  udbud,  er  det  ligeledes  nødvendigt  at  undersøge  markedsformens  ind-
flydelse.  Dette  gøres ved at  anvende Porters  Five Forces.  Modellen er  en mikro-øko-91

nomisk model, der anvendes til at beskrive strukturen og styrkeforholdene på forskellige 
markeder. Inddragelsen af disse forhold, skal give et billede af konkurrencen på markedet 
for komplekse it-systemer, hvilket spiller en rolle for det indbyrdes konkurrenceforhold 
mellem parterne i et udbud. I modellen oplistes fem grundlæggende kræfter som har ind-
flydelse på markedet:

i. Leverandørernes forhandlingsstyrke
Leverandørens  forhandlingsstyrke  afhænger  af  en  række  forhold,  herunder 

koncentrationen af leverandører, og om der findes alternative løsninger der kan opfylde 
samme behov,  som ønskes  opfyldt  ved  afholdelsen  af  udbuddet.  Endvidere  afhænger 
leverandørens forhandlingsstyrke af, hvor store omkostninger det vil have for aftageren 
(ordregiver)  at  skifte  til  en  ny  leverandør.  Hvis  denne  omkostning  er  meget  høj,  vil 
leverandøren have forhandlingsmagten over ordregiver.

ii. Aftagernes forhandlingsstyrke
Det omvendte gælder for aftagerens forhandlingsstyrke, som således vil afhænge af 

koncentrationen af aftagere, og ligeledes om der findes andre produkter, der kan overtage 
for  det  gamle  produkt.  Endvidere  afhænger  den  også  af  den  andel  af  leverandørens 
samlede salg,  som den ordregivende myndighed står for,  hvilket betyder at  aftagerens 
forhandlingsstyrke stiger, hvis ordregiver står for en stor del af leverandørens samlede 
salg.   

iii.Truslen fra nye indtrængere
Styrkeforholdet  mellem  parterne  afhænger  også  af  størrelsen  af  de  adgangs-

barriererne,  der  er  til  branchen.  Hvis  der  er  lave  adgangsbarrierer,  vil  truslen fra  nye 

 Berman Center for Internet and Society at Harvard University90

 Porter, Michael E. (1998)91
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indtrængere på markedet  være stor,  hvilket  vil  flytte  styrkeforholdet  til  ordregiver,  da 
denne altid blot  kan vælge en ny leverandør,  hvis behovene ikke opfyldes af  den nu-
værende leverandør. Omvendt gælder hvis adgangsbarriererne er høje, da det så vil være 
leverandøren, der har styrkeforholdet på sin side. De forhold der spiller ind på størrelsen 
af adgangsbarriererne er f.eks. graden af stordriftsfordele, hvis der er mange stordriftsfordele 
vil nye aktører ikke have gavn af disse, brandstyrken hos de eksisterende leverandører, hvis 
“brand”-værdien er høj, vil det være svært for nye aktører at tage en del af markedet, 
etableringsomkostninger, hvis der er høje etableringsomkostninger vil der ikke nemt komme 
nye aktører på markedet og kompleksiteten af produktet, det vil være nemmere at komme ind 
på et marked der producere blyanter frem for et marked der producerer komplekse it-
systemer. 

iv. Truslen fra substituerende produkter
Det  er  imidlertid  ikke  kun  truslen  fra  nye  leverandører,  der  påvirker  markeds-

strukturen og forhandlingsstyrken.  Også truslen fra  substituerende produkter  har  ind-
flydelse, da et unikt produkt automatisk vil have færre leverandører. Hvis der ikke findes 
andre mulige løsninger, der kan opfylde samme behov, vil leverandøren have hele for-
handlingsstyrken, og omvendt hvis der findes flere alternative løsninger, vil ordregiver 
have forhandlingsstyrken. I tillæg hertil har det også betydning, hvor hurtigt produktet 
forældes. Hvis det forældes hurtigt, vil leverandøren kun have forhandlingsmagten i kort 
tid, men hvis der er tale om et it-system, der skal bruges i mange år, og som er omkost-
ningsfuldt at komme ud af, vil leverandøren have forhandlingsstyrken.

v. Rivalisering i branchen
Alle ovenstående forhold spiller samlet set ind på rivaliseringen i branchen. Denne 

rivalisering vil være større, hvis konkurrenterne befinder sig på et marked med lille vækst, 
da der således skal konkurreres hårdt for at bibeholde markedsandelen. Denne markeds-
andel er vigtig, hvis der på markedet er mange faste omkostninger. Også graden af diffe-
rentieringsmuligheder på markedet kan have indflydelse på rivaliseringen. Dette skyldes, 
at der vil være højere rivalisering, hvis der er tale om produkter der ikke kan differentieres 
fra andre produkter på markedet. Markedet for vand vil således have en stor rivalisering, 
da produkterne i sig selv ikke adskiller sig fra hinanden, udover måske brandværdien for 
kildevand. Omvendt vil markedet for luksusbiler være mindre rivaliserende, da forbrug-
erne på forhånd har en præference for den ene frem for den anden leverandør, da der er 
stor forskel på udtryk, køreevner, holdbarhed, kvalitet og selvfølgelig brandværdien. 
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1.5.4 Retspolitisk teori og metode

Konklusionen på den retspolitiske analyse vil (blive fremsat som anbefalinger) blive 
fremsat anbefalinger til lovgiveren (de lege ferenda) og dommerne (de sententia ferenda), 
om mulige ændringer i hhv. reguleringen eller fortolkningen heraf,  der kunne føre til 92

større efficiens. Det skal dog allerede her bemærkes at denne del af afhandlingen ikke har 
et videnskabeligt præg, men blot udgør en politisk argumentation, der ikke kan verifi-
ceres. Ifølge Alf Ross er videnskabens opgave ”netop at virke for, at den politiske argumenta-
tion sker med størst mulig respekt for sandheden”.93

Retspolitisk teori

For at kunne argumentere for, at et givent forslag vil medføre større efficiens, er det 
nødvendigt at have en målestok, hvorpå denne kan måles. Da offentlige udbud har mange 
parter er det nødvendigt at inddrage alles interesser. Det er således ikke blot de to pri-
mære parters indbyrdes forhold, der skal maksimeres, men hele samfundets nytte af ud-
buddet.  Det står dog klart i henhold til økonomisk teori, at nytte ikke er et målestok, der 94

lader sig måle som en mængde af enheder (”kardinalt”), men kun ved at placeres indenfor 
en skala af præferencer (”ordinalt”).  Samtidig har alle parter til en vis grad modstridende 95

interesser, og opfatter derfor vejen til størst nytte forskelligt, og opstillelsen af en form for 
samlet samfundsnytte kan derfor kun ske med subjektive og vilkårlige skalaer.  Dette 96

skyldes,  at  det  ikke  kun er  økonomiske  forhold,  der  skal  måles  på,  men tillige  andre 
faktorer,  f.eks.  sociale,  kulturelle  og  magtpolitiske  forhold  som  har  indflydelse.  Disse 
faktorer  kan ifølge  Alf  Ross  ikke  sættes  i  noget  system,  hvilket  er  medvirkende til  at 
retspolitik ikke er en videnskabelig øvelse.97

Retspolitikken består ifølge retsrealismen af fire bestanddele,  hhv.:98

i. “Den egentlige retspolitik”
ii. “Den udvidede retspolitik”
iii.Den afvejende og besluttende virksomhed som eksperternes opmand, og
iv. Den sproglige formulering af beslutningen

 Ross, Alf (2013), s. 42092

 Ross, Alf (2013), s. 41593

 Dette kaldes “samfundsnyttekimæren” – se Ross, Alf (2013), s.38394

 Ross, Alf (2013), s. 38595

 Ross, Alf (2013), s. 38596

 Alf Ross betegner dette som følger: ”Den politiske opgave er altid en integrationsopgave, en udligning af inkommensurable 97

hensyn” – se  Ross, Alf (2013), s. 410
 Ross, Alf (2013), s. 41998

�32



1 INDLEDNING

Den egentlige retspolitik er det der af Alf Ross også kaldes anvendt retssociologi eller 
retsteknik,  og vedrører ”årsagssammenhængen mellem retlig normering og menneskelig adfærd; 99

eller indsigten i, hvorledes det er muligt at påvirke menneskers handlemåde gennem retsapparatets 
funktion, der igen bestemmes gennem de retlige normeringer”.  Denne del lægger sig således 100

tæt op af de ændringer, der eventuelt foretages af lovgiver eller dommerne, for at se på de 
effekter dette kunne tænkes at have på enkelte individers handlemåde. Det må dog som 
anført ovenfor være svært at opbygge en videnskabelig retssociologi, hvilket også bemær-
kes af Alf Ross.  101

Den udvidede retspolitik går skridtet videre og ser på de vidererækkende virkninger 
af en lovændring eller en ny fortolkning, og det er i denne sammenhæng nødvendigt at 
inddrage egentlige videnskabsgrene.  Dette er således den mest videnskabelige del af 102

retspolitikken.  Afhandlingens retspolitiske  analyse  vil  inddrage konklusionerne fra  det 
økonomiske kapitel i analysen af, hvorvidt der er behov for ændringer i gældende ret. På 
denne måde får anbefalingerne et økonomisk fundament, der kan underbygge dem.

Endelig vil analysen afsluttes med at afveje de økonomiske og juridiske hensyn mod 
hinanden og komme med anbefalinger til hhv. lovgiver, dommerne og ordregiver om ev-
entuelle ændringer der måtte være behov for.

Retspolitisk metode

Den retspolitiske metode deles traditionelt op i tre dele, som af Alf Ross er formuleret 
i følgende sætning: “hvis disse og disse indstillinger og målsætninger forudsættes, er disse og 
disse opfattelser om kendsgerninger og sammenhæng operativ og fører til disse og disse praktiske 
anvisninger”.  Det  første  der  skal  gøres  er  således,  at  “studere  de  indstillinger  og 103

målsætninger der faktisk er dominerende indenfor indflydelsesrige socialgrupper”.  Det tænkes 104

her på de målsætninger som generelt forfølges af samfundet, repræsenteret af lovgiver. Da 
der kan være modstridende interesser i samfundet, må det der søges, være en form for 
kulturelt bud på nationens tro, vilje, ideologi og interesser. 

Efterfølgende er opgaven, at “fremstille de retssociologiske kendsgerninger og sammen-
hæng der er operative i forhold til præmisserne”.  Denne del indgår ofte som led i den første 105

 Ross, Alf (2013), s. 41799

 Ross, Alf (2013), s. 420100

 Ross, Alf (2013), s. 421101

 Navnlig den økonomiske videnskab er i denne forbindelse vigtig – se. Ross, Alf (2013), s. 422102

 Ross, Alf (2013), s. 422103

 Ross, Alf (2013), s. 422104

 Ross, Alf (2013), s. 426105
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del, hvor målsætningerne forudsættes. Det er i denne del af den retspolitiske analyse at 
resultaterne fra de foregående analyser inddrages, for at underbygge kendsgerningerne.

Endelig afsluttes analysen med en “formulering af konklusioner i form af anvisninger til 
lovgiver eller dommer”.106

1.6 Afgrænsning

Da afhandlingens formål er at analysere efficiensen af udbudsreglerne på området 
for udbud af komplekse it-kontrakter, som hovedsageligt anses for at omhandle tjeneste-
ydelser, vil øvrige kontraktgenstande, herunder varer samt bygge- og anlægsarbejder, ikke 
blive behandlet i afhandlingen. For at gøre emnet mere generelt fokuserer afhandlingen 
udelukkende på de generelle udbudsregler, og afgrænser sig således fra de mere specifikke 
udbudsregler, der findes i direktiv 2014/25/EU  og direktiv 2009/81/EF.  Det tages i 107 108

denne analyse for givet, at ordregiveren er omfattet af EU-udbudsdirektivet, hvorfor det 
alene er den udbudte kontrakts genstand - komplekse it-kontrakter - der vil være fokus.  

 Ross, Alf (2013), s. 426106

 Forsyningsvirksomhedsdirektivet107

 Forsvars- og sikkerhedsdirektivet108
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2 Juridisk analyse

Dette kapitel tager sigte på at udlede gældende ret på flere forskellige retsområder, 
der  hver repræsenterer  en overordnet  fase af  udbudsprocessen.  For det  første  udledes 
ordregiveres muligheder for at foretage en indledende markedsdialog samt vælge imellem 
de forskellige udbudsformer før offentliggørelse af udbudsmaterialet i afsnit 2.1. Denne 
analyse  omhandler  den  indledende  fase  af  udbudsprocessen,  hvor  udbudsstrategien 
lægges.  For det andet udledes ordregivers muligheder for at foretage ændringer i  et 109

allerede offentliggjort udbudsmateriale, samt ordregivers mulighed for at forhandle med 
ansøgere/tilbudsgivere i løbet af udbudsprocessen i afsnit 2.2. Denne analyse omhandler 
fasen  fra  offentliggørelse  af  udbudsmaterialet  frem  til  kontraktindgåelse,  og  omfatter 
således både udvælgelses- og tildelingsfasen. Endelig vil ordregivers muligheder for at 
foretage  ændringer  i  en  allerede  indgået  kontrakt  blive  behandlet  i  afsnit  2.3.  Denne 
periode, som ofte kaldes udførelsesfasen, har traditionelt ikke været reguleret af udbuds-
reglerne,  men  efter  indførelsen  af  udbudsdirektivet  er  perioden  behandlet  direkte  i 110

direktiv- og lovteksten. 

2.1 Ordregiveres muligheder for at vælge udbudsform

Når det kommer til valg af udbudsform er offentlige ordregivere i EU bundet af den 
udtømmende liste af udbudsformer i udbudsdirektivet.  Da dette valg er bindende for 111

ordregiveren, og da det skal træffes før offentliggørelse af udbudsmaterialet,  er beslut-
ningen af  væsentlig  betydning for  ordregiveren.  I  det  efterfølgende skal  ordregivers 112

muligheder for at vælge udbudsform analyseres, og eftersom et af afhandlingens formål er 
at belyse udviklingen i gældende ret fra det tidligere udbudsdirektiv  til det nuværende 113

udbudsdirektiv, vil analysen sammenligne de væsentlige bestemmelser fra begge regelsæt, 
med inddragelse af implementeringen af udbudsdirektivet i udbudsloven,  og eventuelle 114

ændringer vil blive behandlet løbende.

 Udbudsstrategien omfatter udover valget af udbudsform, bl.a. vægtning af kriterier og beslutning om evt. opdeling af 109

opgaven
 Direktiv 2014/24/EU110

 Nielsen, Ruth og Ølykke, Grith Skovgaard, (2015), s. 202111

 Denne regel er begrundet i ønsket om gennemsigtighed112

 Direktiv 2004/18/EF113

 Lov nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven)114
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2.1.1 Mulighed for indledende markedsundersøgelse

Før valget om udbudsform skal træffes af ordregiver er det nødvendigt at for denne 
at have kendskab til det produkt der ønskes indkøbt. Ved udbud af mindre komplekse 
kontrakter,  vil  ordregiver  ofte  have  kendskab  til  produkterne  uden  at  skulle  lave  en 
nærmere  undersøgelse  af  de  tilgængelige  løsninger  eller  leverandører  på  markedet, 
hvilket gør det muligt at udarbejde et udbudsmateriale, der er tilstrækkeligt specifikt og 
gennemsigtigt  til  at  ordregivers  behov  kan  blive  opfyldt  alene  ud  fra  dette  udbuds-
materiale.  Det  forholder  sig  imidlertid  anderledes,  hvis  der  er  tale  om  udbud  af  en 
kompleks kontrakt, f.eks. udviklingen af et komplekst it-system, og det vil derfor være en 
nødvendighed at ordregiver undersøger markedet inden valget af udbudsform træffes, 
hvis ønsket er at ende op med en efficient udbudsproces og efterfølgende kontraktforhold.

I udbudsdirektivet er mulighederne for at foretage, samt indholdet af, indledende 
markedsundersøgelser reguleret i art. 40 og 41 som er implementeret i § 39 i udbudsloven 
med en  anden ordlyd,  men samme indhold.  I  henhold  til  art.  40  kan ordregivende 115

myndigheder  ”inden  iværksættelsen  af  en  udbudsprocedure  (…)  gennemføre  markeds-under-
søgelser med henblik på at udforme udbuddet og at informere økonomiske aktører om deres udbuds-
planer og -krav. Til det formål kan ordregivende enheder f.eks. søge eller acceptere rådgivning fra 
uafhængige eksperter eller myndigheder eller fra markedsdeltagere (red.). Denne rådgivning kan 
anvendes i planlægningen og gennemførelsen af udbudsproceduren, dog forudsat at en sådan råd-
givning ikke medfører en konkurrencefordrejning eller en overtrædelse af  principperne om ikke-
forskelsbehandling og gennemsigtighed.”.

 
Ordregiver  kan  således  henvende  sig  til  enten  uafhængige  parter,  andre 

myndigheder eller markedsdeltagere, og da de to første subjekter (uafhængige parter og 
myndigheder) ikke potentielt har mulighed for at deltage i det efterfølgende udbud, er en 
forudgående dialog med disse ukompliceret. Omvendt kan en inddragelse af markeds-
deltagere, altså potentielle deltagere i udbudsprocessen, medføre konkurrence-fordrejning 
og  brud  på  gennemsigtigheds-  og  ligebehandlingsprincippet,  hvis  denne  forudgående 
markedsdialog medfører at visse økonomiske aktører er bedre stillet end andre, hvilket 
ikke må være tilfældet jf. art. 40, sidste pkt..116

 

 Implementeret i udbudslovens § 39, stk. 1 115

 Implementeret i udbudslovens § 39, stk. 1, sidste pkt.116
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I  art.  41  i  udbudsdirektivet  behandles  proceduren,  hvorpå  der  kan  foretages 
rådgivning af markedsaktører, hvilket jf. art. 41, første pkt., indebærer at ordregiver skal 
træffe ”passende foranstaltninger for at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes af den pågældende 
ansøgers  eller  tilbudsgivers  deltagelse”.  Disse foranstaltninger omfatter,  jf.  art.  41,  andet 117

pkt.,  ”meddelelse  til  de  andre  ansøgere  og  tilbudsgivere  af  relevante  oplysninger  (…)  samt 
fastsættelsen af tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af tilbud.  Efterfølgende stilles der i 118

art. 40, tredje pkt.  krav om, at ”den pågældende ansøger eller tilbudsgiver [kun udelukkes] fra 119

proceduren,  når  der  ikke  er  andre  måder  at  sikre  overholdelse  af  forpligtelsen  til  at  overholde 
princippet om ligebehandling”, hvilket modsætningsvis må betyde at ansøgere eller tilbuds-
givere  skal  udelukkes,  hvis  der  ikke  er  andre  måder  at  sikre  ligebehandling.  Denne 
formulering er ligeledes valgt i § 39, stk. 3 i udbudsloven, der henviser til § 136, stk. 2 om 
udelukkelsesgrunde. Der stilles således store krav til ordregivers dokumentationskrav til, 
og  bevisbyrde for,  at  markedsundersøgelsen ikke  har  medført  konkurrencefordrejning. 
Hvis ordregiver ikke kan finde andre måder at overholde ligebehandlingsprincippet skal 
den pågældende tilbudsgiver udelukkes, hvilket medfører at ansøgere og tilbudsgivere vil 
være mindre interesserede i at deltage i en indledende markedsundersøgelse, i frygt for, at 
de  bliver  udelukket  fra  at  deltage  i  det  efterfølgende  udbud.  Sammenholdes  disse  to 
problematikker  er  det  tvivlsomt,  hvilken reel  effekt  reglerne  om indledende markeds-
dialog i udbudsdirektivet art. 40 og 41 (og udbudsloven § 39) vil have på den faktiske 
anvendelse  i  praksis.  Særligt  ved  udbud  af  komplekse  kontrakter,  vil  ansøger  eller 
tilbudsgiver være påpasselige med at lægge alle idéer på bordet under den indledende 
markedsdialog, da dette potentielt vil betyde en udelukkelse fra at deltage i udbuddet, 
eller et krav om at relevante informationer vedrørende deres løsninger bliver offentliggjort 
i  udbudsmaterialet.  Det  er  fortsat  uklart,  hvor  strengt  dette  krav  om  overholdelse  af 
ligebehandlingsprincippet  i  forbindelse  med  den  indledende  markedsdialog  vil  blive 
fortolket. Adgangen til at afholde en åben markedsdialog med de potentielle leverandører 
giver ordregiver muligheden for at udarbejde et fyldestgørende udbudsmateriale, som der 
i henhold til art. 53 i udbudsdirektivet skal gives vederlagsfrit ubegrænset og fuld direkte 
elektronisk adgang til (...) fra datoen for en bekendtgørelses eller meddelelses offentlig-
gørelse,  altså på samme tidspunkt som valget af udbudsform senest skal træffes. 120

 Implementeret i udbudslovens § 39, stk. 2, første pkt.117

 Implementeret i udbudslovens § 39, stk. 2, nr. 1 og 2118

 Implementeret i udbudslovens § 39, stk. 3119

 Bestemmelsen er implementeret i udbudslovens § 132, hvorefter der skal gives “fri, direkte og fuld elektronisk adgang til 120

udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen”
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2.1.2 Valg af udbudsprocedure

Det fremgår direkte af lovteksten i det nye udbudsdirektiv, nærmere bestemt i art. 26, 
stk. 1, at ordregivende myndigheder, i  forbindelse med tildeling af kontrakter, skal an-
vende  de  nationale  procedurer,  der  er  tilpasset  i  overensstemmelse  med  direktivet.  I 
udbudsloven er bestemmelsen implementeret i § 55, hvori der er opstillet en udtømmende 
liste over de anvendelige udbudsformer, og en henvisning til de bestemmelser i loven der 
behandler disse udbudsformer. Herefter følger det af art. 26 i udbudsdirektivet, at der skal 
gives  ordregivende  myndigheder  fri  mulighed  for  at  vælge  mellem  udbudsformerne; 
offentligt- og begrænset udbud (stk. 2) samt innovationspartnerskaber (stk. 3), mens der 
kan  opstilles  visse  krav  før  de  øvrige  udbudsformer;  udbud  med  forhandling  (efter 
forudgående udbudsbekendtgørelse  eller uden forudgående udbudsbekendtgørelse ), 121 122

samt konkurrencepræget  dialog kan vælges  (stk.  4-6).  Med undtagelse  af  innovations-
partnerskaber  kunne  disse  udbudsformer  også  anvendes  i  henhold  til  det  tidligere 
udbudsdirektiv. Som det vil fremgå af det følgende er der således foretaget en udvidelse af 
de anvendelige udbudsformer, ved overgangen til udbudsdirektivet, ligesom der også er 
sket en lempelse af de krav der skal være opfyldt for at kunne anvende udbudsformerne; 
udbud med forhandling samt konkurrencepræget dialog.

Offentligt og begrænset udbud

Art. 26, stk. 2 i udbudsdirektivet lyder: “Medlemsstaterne sørger for, at de ordregivende 
myndigheder kan anvende offentlige eller begrænsede udbud som omhandlet i dette direktiv”. Der 
opstilles  således ingen begrænsninger for ordregivers mulighed for at  vælge disse ud-
budsformer til sit udbud. Den tilsvarende bestemmelse i art. 28, i det tidligere udbuds-
direktiv, var da også formuleret således at der ikke var begrænsninger for deres anvend-
else, og ordregiver, har således både efter de gamle og nye regler, fri adgang til at vælge 
mellem hhv. offentligt og begrænset udbud.  Der er ingen krav om en begrundelse eller 123

andet fra ordregiver, hvis han vælger en af disse procedurer, hvilket skyldes at netop disse 
procedurer er velegnede til at skabe konkurrence på det indre marked, ved at give alle 
potentielle tilbudsgivere mulighed for at afgive et tilbud, eller som minimum ansøge om 
at få lov til dette. Der er derfor ikke behov for yderligere betingelser for at anvende disse 
procedurer,  da  de  er  med  til  at  realisere  udbudsdirektivets  og  EU-reglernes  generelle 

 Herefter udbud med forhandling121

 Herefter direkte tildeling122

 Disse udbudsformer er i det nuværende udbudsdirektiv behandlet i hhv. art. 27 og art. 28, som er implementeret i 123

udbudslovens §§ 56-60
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formål om fri bevægelighed på det indre marked, og anvendelsen af disse udbudsformer 
kan på den måde anses for værende hovedreglen, og de øvrige udbudsformer undtagelser 
hertil.

Konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling

Betingelserne  for  at  anvende  hhv.  konkurrencepræget  dialog  og  udbud  med 
forhandling er reguleret i samme bestemmelse, art. 26, stk. 4, i udbudsdirektivet.  I det 124

tidligere  direktiv  var  betingelserne delt  op,  og den generelle  bestemmelse,  art.  28,  om 
anvendelse af offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling samt kon-
kurrencepræget dialog henviste  til  hhv.  art.  29 og art.  30 for  betingelserne vedrørende 
deres anvendelse.  Disse bestemmelser vil først blive analyseret, hvorefter de tilsvarende 125

betingelser i det nye udbudsdirektiv vil gennemgå samme proces.

Konkurrencepræget dialog iht. det gamle udbudsdirektiv

Art. 29. stk. 1 i det tidligere udbudsdirektiv har følgende ordlyd; “I tilfælde af særligt 
komplekse  kontrakter  kan  medlemsstaterne  fastsætte,  at  de  ordregivende  myndigheder,  i  den 
udstrækning de mener, at anvendelse af et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det muligt 
at indgå en kontrakt, kan gøre brug af konkurrencepræget dialog i overensstemmelse med denne 
artikel”.

Da  selve  artiklen  imidlertid  ikke  opstiller  yderligere  betingelser  for  at  anvende 
udbudsformen konkurrencepræget dialog, kan betingelserne opstilles som følger:

i. Der skal være tale om særligt komplekse kontrakter, og
ii. medlemsstaterne skal have udnyttet deres kompetence til at tillade anvendelse, og
iii.de  ordregivende  myndigheder  mener,  at  anvendelse  af  offentligt  eller  begrænset 

udbud ikke gør det muligt at indgå en kontrakt.

Særligt komplekse kontrakter

Begrebet særligt komplekse kontrakter er behandlet i definitionen af konkurrencepræget 
dialog, i art. 1, stk. 11, litra c, 2. pkt. Det fremgår heraf “at en offentlig kontrakt anses for at 
være særlig kompleks når den offentlige myndighed 

• ikke er i stand til i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, litra b), c) eller d) objektivt at 
præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde deres behov og formål, og/eller

 Artiklen er implementeret i udbudslovens § 61 (udbud med forhandling) og § 67 (konkurrencepræget dialog)124

 Nærmere bestemt drejer det sig om art. 29, stk. 1 vedr. konkurrencepræget dialog, og art. 30, stk. 1 for udbud med 125

forhandling
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• ikke er i stand til objektivt at præcisere de retlige og/eller finansielle forhold i forbindelse med 
et projekt.

Første del betyder, at en kontrakt kan anses for at være særlig kompleks, hvis det 
ikke er muligt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde deres behov og formål, ved 
at affatte de tekniske specifikationer som en angivelse af funktionsdygtighed eller funk-
tionelle  krav  til  produktet.  Dette  argument  blev  bl.a.  fremført  med  succes  i 126

klagenævnets kendelse af 2009-09-14, som omhandlede udbuddet af en interaktiv multi-
medievæg.  Ordregiver fik medhold i, at anvendelsen af konkurrencepræget dialog var 127

lovlig i den konkrete situation, da kontrakten ansås for særlig kompleks. Da kendelsen 
omhandlede udbuddet af en it-kontrakt kan det konstateres at disse kontrakter i hvert fald 
i visse tilfælde kan anses for særligt komplekse, hvilket iht. det tidligere udbudsdirektiv 
kunne begrunde anvendelsen af udbudsformen konkurrencepræget dialog. 

Der har dog langt fra været enighed om anvendelsesmulighederne i praksis. Det blev 
i en kendelse af 2008-04-14  slået fast af anvendelsen af udbudsformen var en undtagelse 128

til  offentligt-  og  begrænset  udbud,  hvorfor  konkurrencepræget  dialog  ikke  kunne 
anvendes.  Udbuddet  omhandlede  et  landsdækkende  net  til  nød-  og  beredskabs-kom-
munikation, og efter først at have været gennem Østre Landsret grundet sagsbehandlings-
fejl,  og derefter genbehandlet i klagenævnet med samme udfald, blev kendelsen i 2013 
omstødt  af  Østre  Landsret,  som  fandt  kontrakten  tilstrækkelig  kompleks  til  at  kunne 
begrunde  anvendelsen  af  konkurrencepræget  dialog.  I  mellemtiden  blev  der  i  2010 129

afsagt en kendelse i en sag om parkeringsautomater og dertilhørende betalings-metoder, 
hvor  ordregiver  ikke  fandtes  at  have  løftet  bevisbyrden  om  at  kontrakten  var  særlig 
kompleks.  Dette kan dog begrundes i at teknologien bag både parkeringsautomater og 130

betalingsmetoder  med  chipkort  på  tidspunktet  for  kendelsen  var  kendt  i  højere  eller 
mindre grad,  hvorfor  kendelsen blot  sætter  en form for  nedre grænse for,  hvornår  en 
kontrakt kan anses for kompleks.

Ordlyden af udbudsdirektivets definition af særlig komplekse kontrakter, jf. ovenfor, 
inddrager den offentlige myndigheds evne til at affatte de tekniske vilkår i vurderingen af 

 Jf. ordlyden af art. 23, stk. 3126

 Kendelse af 2009-09-14, Konsortiet Vision Area mod Københavns Bymuseum127

 Kendelse af 2008-04-14, Damm Celluar Systems A/S mod Økonomistyrelsen128

 Dom af 2013-05-13, Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen m.fl , dommen er efterfølgende anket129

 Kendelse af 2010-11-01, P-Nordic ApS mod Økonomistyrelsen130
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om kontrakten er  særlig  kompleks.  Da der  imidlertid  ikke  antages  at  være  afgørende 
forskel i den viden forskellige offentlige myndigheder forventes at have til et produkt, er 
det  således  kontraktgenstandens  kompleksitet  der  skal  vurderes.  Den  teknologiske 
udvikling arbejder både for og imod ordregivers muligheder for at kalde en it-kontrakt 
særlig kompleks. På den ene side stilles der stadig højere krav til ordregivernes viden om 
det  forestående  indkøb  af  it-system,  hvilket  modvirker  muligheden  for  at  kalde  sin 
kontrakt særligt kompleks. På den anden side, og i måske endnu højere grad, gør den 
teknologiske  udvikling  det  sværere  for  de  ordregivende  myndigheder  at  affatte  de 
tekniske  specifikationer  til  it-systemet,  hvilket  taler  for  muligheden  for  at  kalde  en 
kontrakt særlig kompleks.

Den sidste del fokuserer på de retlige og/eller finansielle forhold i et projekt der, på 
samme måde som de tekniske vilkår, kan begrunde ordregivers betegnelse af en kontrakt 
som særlig kompleks. Hvis den ordregivende myndighed ikke objektivt kan præcisere enten 
de  retlige  forhold  som  f.eks.  risiko,  misligholdelsesbeføjelser  mv.,  eller  de  finansielle 
forhold  kan  den  ordregivende  myndighed  i  henhold  til  det  tidligere  udbudsdirektiv 
anvende udbudsformen konkurrencepræget  dialog.  Det  kan nemt tænkes  at  et  udbud 
vedr.  udviklingen  og  den  efterfølgende  drift  af  et  komplekst  it-system  ville  have  en 
kompleks betalingsstruktur  der  bl.a.  ville  afhænge af  mængden af  uforudsete  udgifter 
grundet udviklingsproblemer og behovet for vedligeholdelse og support af det indkøbte 
efter udviklingen er færdig.

Medlemsstatens udnyttelse af kompetence

Formuleringen af art. 29, stk. 1, bevirker at det er op til de enkelte medlemsstater om 
de  vil  tillade  anvendelsen  af  konkurrencepræget  dialog.  Valget  foretages  ved  de 
individuelle  implementeringer  i  de  enkelte  medlemsstater,  hvor  lovgiver  kan  give 
muligheden,  med hjemmel  i  udbudsdirektivet.  I  Danmark  valgte  lovgiver  at  gøre  det 
tidligere  udbudsdirektiv  direkte  gyldigt  ved  at  indarbejde  teksten  i  dansk  lov,  ved 131

“bekendtgørelse nr.  937 af 16.  september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge 
og  anlægskontrakter.”.  Bekendtgørelsens  §  3  angiver,  at  “udbudsdirektivets  art.  11  om 
indkøbscentraler, art. 19 om reserverede kontrakter, art. 29 om konkurrencepræget dialog, art. 32 
om rammeaftaler og art. 33 om dynamiske indkøbssystemer finder anvendelse i dansk ret.”. Dan-

 European Tender Information System, etisys.com131
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mark havde således udnyttet sin kompetence til at tillade anvendelsen af udbuds-formen 
konkurrencepræget dialog under det tidligere udbudsdirektiv.

Ordregivers mening om anvendelse af de øvrige udbudsformer

Endelig  bevirker  formuleringen  af  art.  29,  stk,  1,  at  det  er  en  betingelse  for 
anvendelse af konkurrencepræget dialog, at ordregiver mener at anvendelse af offentligt 
eller  begrænset  udbud  ikke  gør  det  muligt  at  indgå  en  kontrakt.  Alene  udtrykket 
“mener”  lægger op til en meget subjektiv fortolkning af bestemmelsen. Af samme grund 132

er bestemmelsen ikke behandlet ofte i praksis, hvilket medfører en betydelig rets-usikker-
hed på området.

Udbud med forhandling iht. det tidligere udbudsdirektiv

Betingelserne for at  anvende udbud med forhandling findes i  art.  30,  stk.  1 i  det 
tidligere udbudsdirektiv, og er opdelt i fire dele, litra a-d. Det fremgår af artiklen, at “de 
ordregivende  myndigheder  kan  indgå  offentlige  kontrakter  ved  udbud  med  forhandling  efter 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse” i en række tilfælde, hvoraf de første to 
gælder  uanset  den  udbudte  kontrakts  genstand,  hvorimod de  to  sidste  vedrører  hhv. 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter. Da afhandlingens fokus er på 
udbud af komplekse it-kontrakter, vil litra d om bygge- og anlægskontrakter ikke blive 
behandlet, mens de øvrige tilfælde skal gennemgås i det følgende.

Ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud

Efter art. 30, stk. 1, litra a, 1. pkt., kan ordregivende myndigheder anvende udbuds-
formen,  “når der i forbindelse med et offentligt eller et begrænset udbud eller en konkurrence-
præget  dialog  er  afgivet  tilbud,  som  ikke  er  forskriftsmæssige,  eller  er  afgivet  tilbud,  som  er 
uantagelige efter nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med artikel 4, 24, 25 og 27 samt 
bestemmelserne i kapitel VII, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt”.

Bestemmelsen  vedrører  således  det  tilfælde  hvor  en  ordregivende  myndighed 
allerede har afholdt et offentligt eller begrænset udbud eller en konkurrencepræget dialog, 
men i forbindelse hermed kun har modtaget ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud.  133

Formuleringen kan imidlertid give indtrykket af, at det blot er nødvendigt at ordregiver 

 Det engelske version af direktivet anvender udtrykket “consider”, hvilket også er et subjektivt udtryk132

 Det er i kendelse af 1995-06-08, Det Kongelige Bibliotek mod Foreningen af Rådgivende Ingeniører, s. 9, fastslået af et 133

tilbud kan forkastes som ikke-konditionsmæssigt, hvis det indeholder forbehold over væsentlige elementer i 
udbudsmaterialet, 
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har modtaget ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud, eftersom der ikke er tilføjet 
et ord som “udelukkende” efter “konkurrencepræget dialog”. Heller ikke i den engelske 
version af udbudsdirektivet er der indsat ord, der kan underbygge betragtningen om, at 
udbudsformen kun kan anvendes, hvis alle de modtagne tilbud er ikke-forskriftsmæssige 
eller  uantagelige.  Alligevel  er  der  i  retspraksis  anlagt  en  fortolkning,  der  stemmer 134

overens  med  udbudsformens  “rang”  som  undtagelse  til  hovedreglen,  således  at  alle 
modtagne tilbud skal være ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige for at ordregiver kan 
overgå til udbud med forhandling. Dette blev f.eks. fastslået i en sag mellem Cimber Air 
og Forsvarskommandoen, hvor dommeren angav, at det var muligt at overgå til udbud 
med forhandling, hvis der ikke er afgivet et forskriftsmæssigt tilbud, og at det således var 
“en betingelse (...) at ingen af de første tilbud (...) var konditionsmæssige”.  Andre klagenævns-135

sager har haft samme udfald, og der kan derfor ikke være usikkerhed om at dette var 
gældende ret under det tidligere udbudsdirektiv.136

Muligheden for at overgå til  udbud med forhandling er således en undtagelse til 
reglen om at  valget  af  udbudsform er  bindende for  ordregiveren.  Betingelserne for  at 
ændre udbudsform skal dog opfyldes, herunder at de generelle principper om gennemsig-
tighed,  ligebehandling og proportionalitet  skal  overholdes.  Dette medfører bl.a.  at  den 
efterfølgende  forhandling  skal  omfatte  alle  de  tilbudsgivere  som  faktisk  opfyldte  de 
kvalitative udvælgelseskriterier samt formelle krav i den oprindelige udbudsproces.  I 137

tillæg  hertil  kan  udbudsmaterialet  heller  ikke  ændres  i  en  sådan  grad,  at  øvrige 
leverandører  alligevel  ville  have  afgivet  et  tilbud på  opgaven  under  det  forudgående 
offentlige eller begrænsede udbud. På den måde er der opsat en begrænsning i forhand-
lingernes indhold, når forhandlingerne er betinget af art. 30, stk. 1, litra a, om en allerede 
gennemført men uafsluttelig udbudsprocedure.  Denne begrænsning findes ikke på sam-138

me måde når forhandlingerne er  betinget  af  art.  30,  stk.  1,  litra  b-d,  der  alle  vedrører 
kontraktens objekt.

Da betingelsen i litra a vedrører en allerede gennemført, men uafsluttelig udbuds-
procedure, skal den ikke analyseres nærmere, da fokus er på valget af udbudsform før 
offentliggørelse af udbudsmaterialet.

 Den engelske tekst lyder: “in the event of irregular tenders or the submission of134

tenders which are unacceptable...”
 Kendelse af 2009-10-01, Cimber Air A/S mod Forsvarskommandoen, klagenævnets udtalelser til påstand 13135

 Se kendelse af 2010-11-05, Hospitech A/S mod Region Syddanmark og 2011-12-21, Ortos A/S mod Odense Kommune136

 Nielsen, Ruth og Ølykke, Grith Skovgaard, (2015), s. 210137

 Begrebet “uafsluttelig udbudsprocedure” anvendes i Nielsen, Ruth og Ølykke, Grith Skovgaard, (2015), s. 209138
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Forudgående prisfastsættelse ikke muligt

Det følger herefter af art. 30, stk. 1, litra b, at udbud med forhandling kan anvendes 
“i undtagelsestilfælde, når bygge- og anlægsarbejdernes, vareindkøbenes eller tjenesteydelsernes art 
eller de hermed forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse.”.

Ovenstående opstiller  den begrundelse for at  anvende udbudsformen, at  arten af 
kontraktens genstand, eller de hermed forbundne risici skal medføre at ordregiver ikke 
kan  prisfastsætte  indkøbet  før  offentliggørelse  af  udbudsmaterialet.  Dette  vil  oftest 
skyldes,  at  ordregiver ikke har tilstrækkelig viden om kontraktens genstand,  sammen-
lignelige priser på markedet, eventuelle risici forbundet med indkøbet og lignende, hvilket 
nemt kunne tænkes at være tilfældet for komplekse it-systemer.  Som det er beskrevet i 139

kapitel 1 ender en stor andel af de afholdte udbud af komplekse it-kontrakter med at koste 
mere end den tilbudte pris i udbuddet. Dette er et tegn på, at indkøbet af disse it-systemer 
medfører  en  betragtelig  risiko  for  yderligere  omkostninger,  som  kan  være  svær  at 
fastlægge før de uforudsete problemer opstår, hvilket altså kan være med til at begrunde 
anvendelsen af udbud med forhandling med hjemmel i art. 30, stk. 1, litra b, i det tidligere 
udbudsdirektiv.

Bestemmelsens indhold minder meget om indholdet af den tilsvarende bestemmelse 
om betingelserne for at anvende konkurrencepræget dialog i art. 29, stk. 1. Som beskrevet 
ovenfor var en af betingelserne for anvendelsen af denne udbudsform, at der skulle være 
tale  om  en  særlig  kompleks  kontrakt,  hvilket  netop  var  tilfældet,  hvis  arten  af  det 
udbudte, eller de medfølgende risici og finansieringsstrukturer ikke gjorde det muligt at 
anvende de øvrige udbudsformer.140

Kontrakten kan ikke specificeres nøjagtigt

Endelig fremgår det af art. 30, stk. 1, litra c, at udbud med forhandling kan anvendes 
“i det omfang, hvor den tjenesteydelse, der skal præsteres, især hvis det drejer sig om tjenesteydelser 
i kategori 6 i bilag II A og intellektuelle tjenesteydelser, som for eksempel tjenesteydelser vedrørende 
projektering af arbejder, er af en sådan art, at kontrakten ikke kan specificeres tilstrækkelig nøjagtigt 
til,  at  den  kan indgås  ved  at  vælge  det  bedste  tilbud  i  henhold  til  reglerne  for  offentligt  eller 
begrænset udbud”. 

 Konsekvenserne ved asymmetrisk information vil blive behandlet i kapitel 3139

 Hhv. offentligt og begrænset udbud, samt konkurrencepræget dialog140
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Denne bestemmelse gælder særligt for tjenesteydelser, jf. dens formulering, ligesom 
det er angivet, at den især kan anvendes på tjenesteydelser, der falder ind under kategori 6 
i bilag II A og intellektuelle tjenesteydelser. Kategori 6-tjenesteydelser omfatter finansielle 
tjenesteydelser,  herunder  forsikring,  samt  bank-  og  investeringstjenesteydelser,  og 141

omfatter  således  ikke  udviklingen  af  it-systemer.  Intellektuelle  tjenesteydelser  er 
imidlertid også omfattet  af  bestemmelsen i  litra  c,  hvoraf  det  fremgår at  intellektuelle 
tjenesteydelser  f.eks.  er  tjenesteydelser  vedrørende  projektering  af  arbejder.  Begrebet 
defineres ikke yderligere i det tidligere udbudsdirektiv, men i udbudsdirektivet gives der 
eksempler  på  intellektuelle  tjenesteydelser  i  betragtning  43  i  præamblen,  hvoraf  det 
fremgår, at der f.eks. tænkes på “visse former for konsulent-, arkitekt- eller ingeniørvirksomhed, 
eller større projekter vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (IKT)”. Da begrebet 
ikke kan tænkes at  have ændret  betydning efter  indførelsen af  de nye regler,  kan det 
konkluderes at der under det tidligere udbudsdirektiv var adgang til at anvende udbud 
med forhandling ved udbud af komplekse it-kontrakter med begrundelsen at kontrakten 
ikke på forhånd kan specificeres tilstrækkeligt nøjagtigt.142

I  tillæg til  ovenstående gives  der  også mulighed for  at  anvende litra  c  på andre 
tjenesteydelseskontrakter, hvor den tjenesteydelse, der skal præsteres er af en sådan art, at 
det ikke er muligt på forhånd at specificere kontrakten i tilstrækkelig grad. Angivelsen af, 
at  bestemmelsen  især  finder  anvendelse  på  ovenstående  specifikke  tjeneste-ydelses-
kontrakter, betyder således, at der skal gives bredere adgang for at anvende udbud med 
forhandling ved disse typer kontrakter, herunder udbud af større it-kontrakter.

Også indholdet af art. 30, stk. 1, litra c, minder til en vis grad om art. 1 stk. 11, litra c, i 
det tidligere udbudsdirektiv, som definerer særligt komplekse kontrakter, der kan begrunde 
anvendelsen  af  udbudsformen konkurrencepræget  dialog,  jf.  art.  29,  stk.  1.  For  begge 
udbudsformers  vedkommende  er  det  således  en  gyldig  begrundelse,  at  kontraktens 
finansielle, retlige eller tekniske forhold ikke kan specificeres på forhånd. Dette kan være 
en af årsagerne til at betingelserne for at anvende begge disse udbudsformer er behandlet i 
den samme artikel i udbudsdirektivet.

 CPV-koderne; 66100000-1 - 66430000-3 og 67110000-1 - 67262000-1, er omfattet141

 Betydningen af it-kontrakter er informationsteknologi-kontrakter142
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Konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling i udbudsdirektivet

I  udbudsdirektivet er betingelserne for at  anvende de omhandlede udbudsformer 
som  nævnt  behandlet  i  samme  bestemmelse,  art.  26,  stk.  4,  og  de  kan  overordnet 143

opdeles i to hovedgrupper; hhv. betingelser der vedrører kontraktens objekt og betingelser der 
vedrører  en  allerede  gennemført  men  uafsluttelig  udbudsprocedure.  Betingelserne  er  ikke 144

kumulative men alternative, hvilket betyder, at det er tilstrækkeligt at opfylde en enkelt af 
betingelserne for at udbudsformen kan anvendes.  145

Betingelser vedr. kontraktens objekt

De førstnævnte betingelser fremgår af art. 26, skt. 4, litra a,  hvorefter anvendelsen 146

af disse udbudsformer kan legitimeres hvis:
i. den  ordregivende  myndigheds  behov ikke kan imødekommes  uden  en  tilpasning  af 

allerede tilgængelige løsninger
ii. behovet omfatter design eller innovative løsninger
iii.kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet 

eller  de  retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed  ikke  kan  tildeles 
uden forudgående forhandling, eller

iv. de  tekniske specifikationer  ikke  kan  fastlægges  tilstrækkeligt  præcist  af  den 
ordregivende  myndighed  med  henvisning  til  en  standard,  en  europæisk  teknisk 
vurdering, en fælles teknisk specifikation eller en teknisk reference.

De  to  første  betingelser  vedr.  kontraktens  objekt  fandtes  ikke  i  det  tidligere 
udbudsdirektiv, og er således blevet en del af det nuværende udbudsdirektiv. Nr. I giver 
den ordregivende myndighed mulighed for at vælge udbud med forhandling, hvis dens 
behov ikke kan imødekommes uden en tilpasning af allerede tilgængelige løsninger. Ved 
første  læsning  kan  opmærksomheden  nemt  henledes  på  udbud  af  komplekse  it-
kontrakter, der ofte som minimum kræver en tilpasning af allerede tilgængelige løsninger. 
Ud fra en ordlydsfortolkning af bestemmelsen kan der ikke opstilles betingelser om, at der 
er tale om særligt komplekse ydelser, men blot at ordregivers behov kræver tilpasning af 
allerede tilgængelige løsninger. Dette begreb er defineret direkte i udbudslovens § 24, nr. 2, 

 Betingelserne for at anvende disse udbudsprocedurer er opdelt i udbudsloven, men har samme ordlyd143

 Samme opdeling kan principielt også laves under det tidligere udbudsdirektiv, jf. analysen ovenfor144

 Ordregiver kan dog vælge at begrunde valget i flere af betingelserne, for bedre at kunne forsvare valget ved en 145

eventuel efterfølgende klagesag
 Implementeret i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 1 (udbud med forhandling) og § 67, stk. 1, nr. 1 (konkurrencepræget 146

dialog) 
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som “en løsning, som allerede findes på markedet, om som ikke kræver tilpasning for at opfylde 
ordregivers behov”. Det modsatte kan i henhold til forarbejderne til § 61 være tilfældet ved 
“it-løsninger,  der skal  tilpasses ordregivers tekniske platforme, konvertering af  data,  integration 
med øvrige it-systemer, mv.” hvilket øger mulighederne, for at anvende disse udbudsformer 
ved udbud af it-kontrakter, i væsentlig grad.  Om en løsning allerede er tilgængelig kan 147

inden for it-verdenen imidlertid ofte være svært at afgøre. Dette skyldes, at it-systemer 
ofte bygger videre på tidligere software, hvorfor det altså i en vis grad kan betegnes som 
en  videreudvikling  eller  tilpasning  af  en  allerede  tilgængelig  løsning.  Der  vil  således 
sjældent blive opfundet et fuldstændigt nyt it-system, der ikke på nogen måde anvender 
eller  bygger  ovenpå  en  tilgængelig  software.  Det  opstilles  ikke  yderligere  krav  til 
tilpasningernes  omfang  i  bestemmelsen,  hvorfor  også  mindre  tilpasninger  vil  kunne 
begrunde  anvendelsen  af  udbudsformerne.  Det  må  dog  antages,  at  der  findes  en 
minimumsgrænse.

Sondringen mellem tilpasning af allerede tilgængelige løsninger og innovation bliver 
dog mindre vigtig, hvis man læser betingelsen i nr. II, hvorefter udbudsformen også kan 
anvendes hvis ordregivers behov omfatter design eller innovative løsninger. Innovation er, 
som det også vil blive beskrevet i afsnittet om innovationspartnerskaber, defineret i art. 2, 
stk. 1, som “indførelsen af en ny eller betydeligt forbedret vare, tjenesteydelse eller proces…” Dette 
uddybes  i  forarbejderne  til  udbudslovens  §  61,  hvoraf  det  fremgår  at  det  ikke  er 
nødvendigt, at hele ydelsen skal bestå af design eller innovative løsninger, men at det er 
tilstrækkeligt, at et væsentligt element  er omfattet af design eller en innovativ løsning.  148

Hvis man læser betragtning 43 i præamblen til udbudsdirektivet, som også er beskrevet 
ovenfor,  kan man læse,  at  det  “i  forbindelse  med tjenesteydelser  eller  varer,  som kræver  en 
tilpasnings- eller designindsats, kan (...) være nyttigt at anvende udbud med forhandling eller den 
konkurrenceprægede dialog. Sådanne tilpasnings- eller designkrav er særlig gavnlige i forbindelse 
med komplekse indkøb såsom avancerede produkter, intellektuelle tjenesteydelser, (…) eller større 
projekter vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (IKT)”. Tilføjelsen af art. 26, stk. 
4, litra a, nr. I og II har i henhold til ovenstående stor betydning for muligheden for at 
anvende  udbud  med  forhandling  eller  konkurrencepræget  dialog  i  forbindelse  med 
udbud af komplekse it-kontrakter,  da disse ofte enten bygger videre på en tilgængelig 
løsning eller innoveres og designes før de skrives, og derfor vil være omfattet af enten nr. I 
eller II.

 Se s. 101 i bemærkningerne til udbudsloven147

 Se s. 101-102 i forarbejderne til § 61148

�47



2 JURIDISK ANALYSE

De  to  sidstnævnte  betingelser  om  kontraktens  objekt  kan  anses  for  en  delvis 
videreførelse  af  betingelserne  i  det  tidligere  udbudsdirektiv.  Nr.  III  og  IV  har  således 
adskillige fællestræk med definitionen af særligt komplekse kontrakter i art. 1, stk. 11, litra c, 
der kan begrunde anvendelsen af konkurrencepræget dialog, ligesom de tilsvarende, men 
anderledes formulerede betingelser i art. 30, stk. 1, også kan anses for omfattet af den nye 
formulering.  Ifølge  art.  26,  stk.  4,  litra  a,  nr.  III  kan  udbudsformerne  anvendes  “når 
kontrakten på grund af  særlige  omstændigheder  med hensyn til  dens art,  kompleksitet  eller  de 
retlige  og  finansielle  forhold  eller  risici  i  forbindelse  hermed  ikke  kan  (red.)  tildeles  uden 
forudgående  forhandling”.  En ordlydsfortolkning af  denne  bestemmelse  medfører,  at  det 
ikke skal være muligt for ordregiver at tildele kontrakten uden forudgående for-handling. 
Imidlertid  fremgår  det  af  betragtning  42  i  præamblen,  at  udbudsformerne  bør  kunne 
anvendes i de tilfælde, “hvor offentlige/begrænsede udbud ikke med sandsynlighed vil føre til et 
tilfredsstillende  resultat”,  hvilket  sammenholdt  med  art.  26,  stk.  4,  litra  a,  nr.  III,  kan 
fortolkes således, at det blot kræves, at der ikke kan opnås den bedst mulige kontrakt 
uden  udbud  med  forhandling  eller  konkurrencepræget  dialog.  Denne  fortolkning 149

udvider adgangen til at anvende udbudsformerne med denne begrundelse betydeligt, i 
forhold til den fortolkning der blev anlagt på de tilnærmelsesvis tilsvarende bestemmelser 
i det tidligere udbudsdirektiv. 

Den sidste betingelse vedrørende kontraktens objekt findes i art. 26, stk. 4, litra a, nr. 
IV, hvorefter udbudsformerne kan anvendes, “hvis de tekniske specifikationer ikke kan fast-
lægges tilstrækkeligt præcist af den ordregivende myndighed med henvisning til en standard, en 
europæisk teknisk vurdering, en fælles teknisk specifikation eller en teknisk reference, jf. punkt 2-5 i 
bilag VII”. Ud fra bestemmelsens ordlyd gives der således en bred adgang til at anvende 
udbudsformerne, selv ved simple indkøb, hvis der ikke findes en fælles standard til at 
beskrive løsningen.  Dette modsiges imidlertid af betragtning 43 i præamblen hvoraf det 150

fremgår at udbudsformerne ikke bør anvendes ved indkøb af standardtjenesteydelser eller 
varer.

 Denne fortolkning er bl.a. anlagt af Bødtcher-Hansen, Jens, mf., (2016) s. 127.149

 Se kommentarer til bestemmelsen i Arrowsmith, Sue, (2015), s. 879.150
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Betingelser vedr. en allerede gennemført, men uafsluttelig udbudsprocedure

De øvrige betingelser, betingelserne vedr. en allerede gennemført, men uafsluttelig 
udbudsprocedure,  er  behandlet  i  art.  26,  stk.  4,  litra b ,  og medfører at  ordregivende 151

myndigheder kan anvende udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog, hvis 
der i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikke-forskriftsmæssige 
eller uantagelige tilbud.  Opfyldelsen af denne betingelse kan således ikke begrunde, at 152

ordregiveren vælger disse udbudsformer, før offentliggørelse af et udbudsmateriale, men 
skal anses for en mulighed for at overgå til en anden udbudsform på visse betingelser. 
Bestemmelsen  viderefører  den  tilsvarende  regel,  art.  30,  stk.  1,  litra  a,  i  det  tidligere 
udbudsdirektiv, hvorefter man kunne overgå til udbud med forhandling fra enten offent-
ligt eller begrænset udbud, eller konkurrencepræget dialog. Da art.  26,  stk.  4,  litra b,  i 
udbudsdirektivet imidlertid gælder for både konkurrencepræget dialog og udbud med 
forhandling er bestemmelsen ændret således, at det efter det efter udbudsdirektivet kun er 
muligt at ændre udbudsform hvis man oprindeligt har afholdt et offentligt eller begrænset 
udbud. Begrebet ikke-forskriftsmæssige tilbud er ikke-udtømmende defineret i § 61, stk. 1, nr. 
2 i udbudsloven, hvorefter der er tale om tilbud, der ikke lever op til kravene i udbuds-
materialet, tilbud der er modtaget for sent, tilbud der er unormalt lave eller hvis der fore-
ligger bevis for ulovlig samordning af tilbud eller bestikkelse. På samme måde er begrebet 
uacceptable tilbud ikke-udtømmende defineret i § 61, stk. 3, som tilbud der er indgivet af 
tilbudsgivere, der ikke lever op til de fastsatte krav til egnethed, eller tilbud som over-
stiger det budget som på forhånd er fastsat af ordregiver.

Komparative betragtninger

Ovenstående  analyse  af  gældende  ret  under  det  tidligere  og  det  nuværende 
udbudsdirektiv, med implementeringen i udbudsloven viser, at der er sket en lempelse af 
de betingelser som skal være opfyldt for at anvende udbud med forhandling (Mfb.) og 
konkurrencepræget dialog efter ikrafttrædelsen af de nugældende regler. For det første 
har lovgiver tilføjet to nye hensyn der kan legitimere anvendelsen. Disse hensyn er særligt 
relevante for komplekse it-udbud da de vedrører hhv. tilpasning af allerede tilgængelige 
løsninger, samt design og innovation, og de giver således ordregiver en bredere adgang til 
at  anvende udbudsformerne,  selv hvis der blot  er  behov for mindre tilpasninger.  Der-
udover har lovgiver ligeledes videreført og lempet de allerede gældende betingelser ved 

 Implementeret i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2 (udbud med forhandling) og § 67, stk. 1, nr. 2 (konkurrencepræget 151

dialog) 
 Begreberne “ikke-forskriftsmæssige” og “uantagelige” betegnes også som hhv. “ukorrekte” og “uacceptable”152
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at foretage en sproglig omformulering, og underbygget vigtigheden af adgang til forhand-
ling i denne type udbud i præamblen til direktivet. Af denne kan det kan læses, at lempel-
serne kommer af et ønske om øget fleksibilitet, hvilket stemmer godt overens med hypo-
tesen om kompleksiteten af it-kontrakter. Det er ligeledes beskrevet i udbudsdirektivets 
forarbejder,  at disse betingelser netop tænkes opfyldt i forbindelse med bl.a. større it-153

projekter.  Den øgede fleksibilitet i udbudsproceduren, og den derigennem øgede risiko 154

for brud på de generelle principper vejes op mod de fordele der i henhold til økonomisk 
teori kommer af fleksibilitet, særligt ved udbud af komplekse it-kontrakter.

Innovationspartnerskaber

Udbudsformen ”innovationspartnerskab” fandtes ikke i det tidligere udbudsdirektiv, 
og er således den eneste nye udbudsform, som er indført i udbudsdirektivet. Muligheden 
for  at  indgå  et  innovationspartnerskab  skal  sikre,  at  hhv.  udviklingen  og  indkøbet  af 
innovative løsninger ikke skal foregå i forskellige udbudsforretninger, men kan samles i én 
partnerskabskontrakt,  der  indeholder  både  et  udviklingsforløb  og  det  eventuelle 
efterfølgende køb af de udviklede løsninger. Under det tidligere udbudsdirektiv var der 
principielt  en  mulighed  for  at  indgå  såkaldte  “offentlige-private-innovations-partner-
skaber” (OPI’er),  men anvendelsen har i  Danmark været yderst  begrænset,  da der har 
været stor usikkerhed om hvornår disse partnerskaber kunne anvendes. For det første var 
det i henhold til art. 16 f) i det tidligere udbudsdirektiv muligt at indgå offentlige tjeneste-
ydelseskontrakter  om tjenesteydelser  vedrørende forskning og udvikling uden at  være 
omfattet af det tidligere udbudsdirektiv, men det var i realiteten uklart, hvornår denne 
undtagelse  til  udbudspligten  fandt  anvendelse,  da  der  ikke  var  givet  en  definition  af 
begreberne “forskning” og “udvikling” i det tidligere udbudsdirektiv. Da undtagelserne til 
udbudspligten skal fortolkes indskrænkende har der i praksis været tvivl om udviklingen 
af  løsningen  var  innovativ  nok  til  at  være  omfattet  af  begreberne,  hvilket  har  sat  en 
begrænsning i anvendelsen.  Derudover har udbud vedrørende forskning og udvikling 155

medført risikoen for udbudsretlig inhabilitet, ved at udvikleren ikke kunne deltage i det 
efterfølgende indkøb af løsningen. Dette skyldes at ligebehandlings-princippet kan blive 
brudt hvis en tilbudsgiver først har udviklet en løsning der kan opfylde ordregivers behov, 
og derefter tager del i udbuddet af denne løsning, da den udviklende tilbudsgiver vil have 

 Se betragtning 43 i præamblen153

 Der tales om større projekter vedr. informations- og kommunikationsteknologi i Nielsen, Ruth og Ølykke, Grith 154

Skovgaard, (2015), s. 208
 Se sag C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Universitá del Salento mod Ordine degli Ingegneri della Provincia 155

di Lecce m.fl., pr. 37.
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en  konkurrencefordel  som  ikke  findes  hos  de  øvrige  tilbudsgivere.  Hvorvidt  det  var 
muligt at udbyde udviklingen og det efterfølgende indkøb i samme udbudsproces under 
de tidligere regler er tvivlsomt, men det må tænkes at være svært at gennemføre en sådan 
udbudsproces, da det vil være vanskeligt at beskrive kontraktens genstand, da løsningen 
endnu ikke er opfundet på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet. Af oven-
stående  grunde  fandt  lovgiver  det  nødvendigt  at  indføre  muligheden  for  at  anvende 
innovationspartnerskaber i sådanne tilfælde.

Betingelserne for at anvende innovationspartnerskaber kan ikke udledes direkte af 
lovteksten i udbudsdirektivet, da det fremgår af art. 26, stk. 3, at “Medlemsstaterne sørger 
for, at de ordregivende myndigheder kan anvende innovationspartnerskaber som reguleret i dette 
direktiv”.  Bestemmelsens  ordlyd  minder  meget  om  bestemmelsen  om  offentlige  og 
begrænsede udbud (behandlet ovenfor), med den ene ændring, at begrebet omhandlet er 
udskiftet med begrebet reguleret. Med dette angives at udbudsformen er reguleret andet-
steds i direktivet, nemlig art. 31,  men som det senere vil fremgå af analysen af ordre-156

givers ændringsmuligheder, opstilles der ikke yderligere betingelser for anvendelsen af 
innovationspartnerskaber  i  denne  bestemmelse.  Den  danske  lovgiver  har  valgt  at 
implementere betingelserne for at anvende innovationspartnerskaber i § 73, stk. 2, første 
pkt. i udbudsloven, hvorefter “en ordregiver kan anvende innovationspartnerskaber, hvis ordre-
giveren vil udvikle en innovativ vare, en tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde, som ikke 
allerede er tilgængelig på markedet”. Samme betingelser fremgår også implicit af betragtning 
49 i præamblen til det nye udbudsdirektiv,  som starter således:157

“Hvis  et  behov  for  udvikling  af  innovative  varer,  tjenesteydelser  eller  bygge-  og 
anlægsarbejder og det efterfølgende indkøb af de heraf resulterende varer, tjenesteydelser eller bygge- 
og anlægsarbejder ikke kan opfyldes gennem løsninger, der allerede er tilgængelige på markedet, bør 
de  ordregivende  myndigheder  have  adgang  til  en  særlig  udbudsprocedure  for  så  vidt  angår 
kontrakter, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde.”.

Det kan således betegnes som betingelser for anvendelsen af innovationspartnerskab 
som  udbudsform,  at  ordregiveren  har  et  “behov  for  udvikling  af  innovative  varer, 
tjenesteydelser  eller bygge- og anlægsarbejder, som ikke kan opfyldes af løsninger der allerede er 
tilgængelige på markedet”. Dernæst kan det udledes af betragtningen, at innovationspartner-

 Implementeret i udbudslovens §§ 73-79156

 Samt af udbudslovens § 73, første led157
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skaber  er  en særlig  udbudsprocedure,  der  “kan anvendes  på  kontrakter  der  er  omfattet  af 
reglerne i  udbudsdirektivet”,  hvilket  således også bliver en betingelse for  anvendelsen af 
udbudsformen. Da afhandlingen imidlertid tager for givet at de omhandlede kontrakter er 
omfattet  af  udbudsdirektivet,  hvorfor  dette  krav  ikke  vil  blive  behandlet  yderligere. 
Meningen med begrebet ‘behov for udvikling af innovative varer skal analyseres i  det 
følgende.

Behov for udvikling af innovative varer

Begrebet innovation er defineret i art. 2, stk. 1, nr. 22,  som “indførelse af en ny eller 158

betydeligt forbedret vare, tjenesteydelse eller proces...”. Det er således et krav, at der enten er 
tale om udviklingen af helt nye løsninger, eller betydelige forbedringer af løsninger der 
allerede findes på markedet. Endvidere må disse løsninger ikke kunne købes på andre 
europæiske  markeder  med behov for  mindre  tilpasninger.  Udover  denne definition af 
begrebet må det bero på en konkret vurdering fra sag til sag om der er tale om tilstrække-
ligt nye eller forbedrede løsninger. Det kan imidlertid konkluderes at udbudsformen alene 
kan anvendes på udviklingen og det efterfølgende indkøb af f.eks. et it-system, hvorimod 
den ikke kan komme på tale, når den videre drift af det allerede udviklede it-system skal 
udbydes. 

Direkte tildeling

Den  sidste  udbudsform  der  kan  anvendes  er  udbud  med  forhandling,  uden 
forudgående udbudsbekendtgørelse, eller det der også kan betegnes som direkte tildeling af 
en kontrakt. Da anvendelse af denne udbudsform indskrænker konkurrencen om en kon-
trakt, kan den kun anvendes under helt ekstraordinære omstændigheder.159

Ligesom det var tilfældet for de øvrige udbudsformer behandles direkte tildeling i 
den  generelle  bestemmelse  om valg  af  procedurer  i  det  nye  udbudsdirektiv,  nærmere 
bestemt art. 26. stk. 6, hvorefter medlemsstaterne “i de særlige tilfælde og under de omstændig-
heder, der udtrykkeligt er nævnt i artikel 32, kan (...) bestemme, at de ordregivende myndigheder 
kan anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud. 

 Implementeret i udbudslovens § 24, stk. 17158

 Betragtning 50, 1. pkt. i præamblen159
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Medlemsstaterne må ikke tillade anvendelse af denne procedure i andre tilfælde end dem, der er 
nævnt i artikel 32”.  160

Bestemmelsen henviser således til art. 32,  for de særlige omstændigheder der kan 161

tillade anvendelsen af udbudsformen, hvorefter det angives, at disse omstændigheder er 
udtømmende oplistet i art. 32, og således ikke kan udvides af de individuelle medlems-
stater. Af art. 32, stk. 1 fremgår det endnu engang at anvendelsen af direkte tildeling er en 
udbudsform, der kun kan anvendes i særlige tilfælde, og at de omstændigheder der kan 
tillade anvendelsen er  udtømmende oplistet  i  art.  32,  stk.  2-5.  Det  er  i  EU-domstolens 
retspraksis fastslået at bevisbyrden for at betingelserne for at anvende udbudsformen er 
opfyldt ligger hos ordregiver.  Til trods for, at denne retspraksis blev fastsat under det 162

tidligere  udbudsdirektiv,  beholder  den  sin  præjudikat-værdi  under  de  nye  regler,  da 
bestemmelsen  som  det  fremgår  nedenfor,  er  en  indholdsmæssig  videreførelse  af  en 
tilsvarende bestemmelse i det tidligere udbudsdirektiv. 

I henhold til art. 32, stk. 2-5  kan betingelserne der kan begrunde anvendelsen af 163

direkte tildeling opdeles i fire kategorier:
i. Generelle betingelser
ii. Særlige betingelser for varer
iii. Særlige betingelser for tjenesteydelser
iv. Særlige betingelser for bygge- og anlægsarbejder

Da afhandlingen omhandler udviklingen og den efterfølgende drift af komplekse it-
systemer,  som anses for hovedsageligt  at  være en tjenesteydelse,  vil  fokus være på de 
generelle betingelser (1) samt de særlige betingelser for tjenesteydelser (3).

Det tidligere udbudsdirektiv havde en tilsvarende bestemmelse i art. 31, der dog var 
opstillet anderledes, da betingelserne fremgik af stk. 1-4, og formuleringen var anderledes. 
Ændringen af bestemmelsen ved udbudsdirektivet skal dog primært antages at være en 

 Betegnelsen for udbudsformen varierer gennem hele udbudsdirektivet. I art. 26 omtales “udbud med forhandling uden 160

forudgående offentliggørelse af en indkaldelse til tilbud”. Artiklen henviser til art. 32 som bærer navnet “Anvendelse af udbud 
med forhandling uden forudgående offentliggørelse”. I betragtning 50 i præamblen til direktivet omtales ”udbud med 
forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse”. Tilsvarende begrebsforvirring genfindes i 
udbudsloven

 Implementeret i udbudslovens §§ 80-83161

 Se sag C-199/85, Kommissionen mod Den Italienske Republik, pr. 14, hvor det også fremgår at bestemmelsen skal 162

fortolkes indskrænkende
 Implementeret i udbudslovens §§ 80-83163
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sproglig præcisering og modernisering,  hvorfor tidligere retspraksis på området ikke 164

har mistet sin retskildeværdi. I det følgende henvises derfor først og fremmest til bestem-
melserne i udbudsdirektivet, evt. med henvisning til bestemmelser og retspraksis fra det 
tidligere  direktiv.  I  øvrigt  inddrages  udbudsloven,  hvor  denne  kan  bidrage  til 
fortolkningen af reglerne.

Generelle betingelser

I  art.  32,  stk.  2,  litra  a-c,  findes  tre  særlige  omstændigheder  som  hver  især  kan 
begrunde anvendelsen af direkte tildeling uanset den omhandlede kontrakts genstand. 
Disse betingelser er hhv. at der ikke er modtaget egnede/relevante  ansøgninger eller 165

tilbud (litra a), at kun én leverandør kan levere (litra b) eller at fristerne for afholdelse af 
anden udbudsform ikke kan overholdes (litra c).

Ingen relevante ansøgninger/tilbud

Art.  32,  stk.  2,  litra a,  giver på samme måde som art.  26,  stk.  4,  litra b,  der er 166

beskrevet ovenfor, ordregiver muligheden for at overgå til udbud med forhandling under 
særlige omstændigheder vedr. en allerede gennemført, men uafsluttelig udbudsprocedure. 
Der gælder ligeledes de samme begrænsninger i forhandlingernes indhold som beskrevet 
ovenfor. Forskellen på disse to bestemmelser er imidlertid, at der i art. 26, stk. 4, litra b, 
tales om ikke forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud, hvorimod der i  art. 32, stk. 2, litra a, 
tales om uegnede tilbud.  Sondringen mellem uegnede og ikke forskriftsmæssige er bl.a. 167

belyst i retspraksis, i sagen C-250/07.  Da betingelsen imidlertid ikke har betydning for 168

ordregiver før offentliggørelsen af et udbudsmateriale, vil sondringen ikke blive nærmere 
belyst.

Kun én mulig leverandør

Art. 32, stk. 2, litra b,  giver ordregiver mulighed for at anvende direkte tildeling i 169

tre  specifikke  situationer,  hvor  det  kun  er  muligt  for  én  økonomisk  aktør  at  opfylde 
ordregivers krav. Årsagen hertil kan være enten kunstnerisk (nr. i),  teknisk (nr. ii) eller 
beskyttelse af eksklusive rettigheder (nr. iii). 

 Nielsen, Ruth og Ølykke, Grith Skovgaard, (2015), s. 233164

 Begrebet “irrelevante” er foreslået til udbudsloven som synonym med “uegnede”165

 Implementeret i  udbudslovens§ 80, stk. 1-2166

 Den tilsvarende bestemmelse, § 80, stk. 1 formulerer det således at der ikke er modtaget nogen ansøgninger eller 167

tilbud eller kun er modtaget ansøgninger eller tilbud, der er irrelevante i forhold til kontrakten”
 Sag C-250/07, Kommissionen mod Den Hellenske Republik, pr. 39168

 Implementeret i udbudslovens § 80, stk. 3169
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i. Kunstnerisk årsag til begrænset udvalg af leverandør
Det fremgår af art. 32, stk. 2, litra b, nr. i, at ordregivere kan vælge at anvende direkte 

tildeling ved tildeling af en offentlig kontrakt, hvis “formålet med udbuddet er skabelse eller 
erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk optræden”. Det kan i den forbindelse 
være  svært  at  afgrænse  et  kunstværk  fra  f.eks.  anerkendte  arkitekters  værker,  men  i 
realiteten er situationen ofte nem at identificere.  Der vil ikke blive foretaget en analyse af 170

begreberne unikt kunstværk eller unik kunstnerisk optræden, da afhandlingens genstand er 
komplekse  it-kontrakter,  vedr.  systemer,  som primært  består  af  software,  dvs.  data  og 
koder mv., og da det næppe kan tænkes, at nogen form for nutidig software kan betegnes 
som et unikt kunstværk.

ii. Teknisk årsag til begrænset udvalg af leverandør
Det  fremgår  dernæst  af  art.  32,  stk.  2,  litra  b,  nr.  ii,  at  ordregivere  kan vælge  at 

anvende direkte tildeling ved tildeling af  en offentlig kontrakt,  hvis der er  “manglende 
konkurrence af tekniske årsager”. Bestemmelsen har i modsætning til nr. i stor relevans for 
komplekse  it-kontrakter  da  disse  primært  har  teknisk  karakter.  Begrebet  “tekniske 
årsager” beskrives i  betragtning 50 i  præamblen som angiver at tekniske årsager f.eks. 
“kunne bestå i, at det vil være noget nær teknisk umuligt for en anden økonomisk aktør at sikre den 
krævede gennemførelse, eller at det er nødvendigt at anvende specifik knowhow, specifikke værktøjer 
eller midler, som kun en enkelt økonomisk aktør har til sin rådighed. Tekniske årsager kan også 
findes i krav om specifik interoperabilitet, der skal opfyldes for at sikre funktionsdygtigheden af de 
bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, som skal indkøbes.”.

Sidste pkt. af ovenstående betragtning er indsat som del af udbudsdirektivet. Denne 
del har særlig relevans for afhandlingen, da komplekse it-kontrakter er oplagte eksempler 
på indkøb der kan medføre krav om, at specifik interoperabilitet skal opfyldes, for at sikre 
funktionsdygtigheden af it-kontrakten.  Ved at nævne interoperabilitet i forbindelse med 171

tekniske årsager, gives der ordregiver relativt brede muligheder for at påberåbe sig denne 
begrundelse for anvendelse af udbudsformen,  hvilket må ses som en væsentlig ændring 172

af reglerne på området, i forhold til det tidligere udbudsdirektiv, hvis det kunne tænkes at 
blive  fulgt  af  domstolene.  Det  kan  dog  formodes,  at  domstolene  vil  fortsætte  deres 

 Nielsen, Ruth og Ølykke, Grith Skovgaard, (2015), s. 233170

 Nielsen, Ruth og Ølykke, Grith Skovgaard, (2015), s. 236171

 Nielsen, Ruth og Ølykke, Grith Skovgaard, (2015), s. 236172
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hidtidige  strenge  fortolkning  af  lignende  begreber,  som  den  f.eks.  har  gjort  i  sag 
C-337/05.  Sagen omhandlede et italiensk udbud af helikoptere, der skulle anvendes til 173

både  civile  og  militære  formål.  Den  italienske  ordregiver  gjorde  først  og  fremmest 
gældende,  at  der  var  tale  om et  inhouse-køb  og  derefter,  at  den  direkte  tildeling  var 
nødvendiggjort af tekniske årsager. Begge argumenter blev underkendt, og Kommissionen 
fik medhold i, at der skulle have været afholdt et udbud da ordregiver ikke havde båret 
bevisbyrden for, at den direkte tildeling var nødvendig. Samme resultat kom klagenævnet 
for udbud frem til i kendelse af 2010-03-25,  hvor ordregiver ikke kunne godtgøre, at der 174

ikke var andre mulige leverandører med tilstrækkelig teknisk viden. 
 
Der er i retspraksis anlagt en to-trins tilgang når det skal bedømmes om udbud med 

forhandling kan vælges med henvisning til tekniske årsager.  Der skal således både være 175

en teknisk årsag, jf. ovenstående formulering heraf, til valget af direkte tildeling og det skal 
være uomgængeligt nødvendigt  grundet de uoverskuelige vanskeligheder, der ville opstå, 
hvis kontrakten blev tildelt til en anden leverandør. 

Domstolene har i mange tilfælde behandlet spørgsmål om begrebet teknisk årsag. I en 
sag mod Grækenland,  gjorde Kommissionen gældende, at udbuddet af en kontrakt om 176

opførelsen af et transportbåndssystem til et termisk kraftværk ikke kunne påberåbe sig 
tekniske årsager som årsag til at tildele kontrakten direkte til en leverandør. Den græske 
stat argumenterede for, at leverandøren var den eneste der kunne udføre arbejdet, ligesom 
den  henviste  til  den  stramme  tidsplan,  der  skulle  overholdes.  Dommen  slog  fast,  at 
ordregiveren ikke på overbevisende måde havde overbevist dommerne om at ingen andre 
kunne levere grundet tekniske årsager da “Hverken de særlige egenskaber ved det produkt, som 
skal transporteres, eller den ustabile karakter af undergrunden eller nødvendigheden af at tilslutte 
transportbåndssystemet  til  det  allerede  foreliggende  system [i  sig  selv  beviser],  at  den  nævnte 
sammenslutning var den eneste entreprenør i Fællesskabet, som besad den fornødne knowhow til at 
udføre  de  omhandlede  arbejder”.  Dette  betyder,  at  ordregiver  ikke  blot  kan  henvise 177

overordnet til  kontraktens kompleksitet,  men at  han reelt  skal  løfte bevisbyrden for at 
ingen andre leverandører på det europæiske marked potentielt kan levere varen. Af sidste 
pkt. i art. 32, stk. 2, litra b, fremgår det endvidere, at undtagelserne i nr. ii) og iii) kun 

 Sag C-337/05, Kommissionen mod Den Italienske Republik (Agusta helikoptere), pr. 49173

 Kendelse af 2010-03-25, Visma Services Odense A/S mod Hillerød Kommune, klagenævnets udtalelser ad påstand 1174

 Jf. sag C-57/94, Kommissionen mod Den Italienske Republik, præmis 24, og sag C-385/02, Kommissionen mod 175

Italien, præmis 18, 20 og 21
 Sag C-394/02, Kommissionen mod den Hellenske Republik176

 Sag C-394/02, Kommissionen mod den Hellenske Republik, præmis 35-36177
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gælder, hvis der ikke findes et rimeligt alternativ eller erstatning. Dette underbygges bl.a. 
af betragtning 50 i præamblen til det udbudsdirektivet, hvor det fremgår, at ordregiver 
skal angive grundene til at der ikke er rimelige alternativer eller erstatninger. Ordregiver 
skal derfor både løfte bevisbyrden for, at kun én leverandør kan levere det ønskede it-
system, men også at der ikke findes andre alternativer på markedet, hvilket kan vise sig at 
være en svær opgave når kontrakten omhandler udviklingen og driften af komplekse it-
systemer,  som  ordregiver  har  begrænset  viden  om  inden  offentliggørelse  af  udbuds-
materialet.

I  praksis har det også være svært at overbevise domstolene om, at det har været 
uomgængeligt nødvendigt, at tildele direkte til den valgte leverandør. Det er som nævnt et 
krav, at hele EU skal afdækkes for potentielle leverandører, jf. også sagen Kommissionen 
mod Tyskland,  og hvis ikke dette er bevist kan tekniske årsager ikke påberåbes. 178

iii. Beskyttelse af eksklusive rettigheder til begrænset udvalg af leverandør
Den sidste årsag til, at der kun findes én mulig leverandør fremgår af art. 32, stk. 2, 

litra  b,  nr.  iii,  og  er  beskyttelse  af  eksklusive  rettigheder,  herunder  intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Denne bestemmelse kan også tænkes at have betydning for udbud af 
større  it-kontrakter,  da  de  omhandlede  it-systemer  oftest  er  beskyttet  af  immaterielle 
rettigheder. Det gælder dog på samme måde som ovenfor vedr. tekniske årsager, at den 
ordregivende myndighed skal føre bevis for, at ingen andre kan levere it-systemet, og det 
kan  være  svært  at  finde  en  situation,  hvor  kun  én  leverandør  grundet  intellektuelle 
ejendomsrettigheder over en software er i stand til at udvikle en ny slags software. Det er 
netop et kendetegn ved udviklingen af nye it-systemer, at ingen har eksklusive rettigheder 
til softwaren før den er udviklet, og derfor kan udvikles af alle med tilstrækkelig teknisk 
viden. Det kan på den anden side tænkes, at den efterfølgende drift af et it-system kræver 
interaktion med andre it-systemer, der allerede er beskyttet af immaterielle rettigheder. 
Der stilles dog høje krav til ordregivers bevis for, at ingen andre leverandører kan levere et 
it-system  der  kan  fungere  med  de  øvrige  systemer.  Der  må  på  baggrund  af  det 
ovenstående konstateres, at litra c oftest kun er relevant ved driften af it-systemer, og ikke 
den forudgående udvikling heraf. 

 Sag C-275-08, Kommissionen mod Tyskland, præmis 61-63178
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Ikke muligt at overholde tidsfristerne i de øvrige udbudsformer

Den sidste generelle betingelse, der kan tillade anvendelsen af direkte tildeling findes 
i  art.  32,  stk.  2,  litra  c,  hvorefter  udbudsformen  kan  anvendes  “i  strengt  nødvendigt 179

omfang, hvis tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke 
har kunnet forudse, gør det umuligt at overholde fristerne for offentlige udbud, begrænsede udbud 
eller udbud med forhandling.”. 

Begrebet tvingende grunde er nævnt flere gange i udbudsdirektivet, men uddybes kun 
i begrænset omfang da det fremgår af betragtning 80 til præamblen,  at disse tvingende 180

grunde kan være tilfælde, hvor naturkatastrofer kræver øjeblikkelig handling. Begrebet 
konkretiseres ikke yderligere i hverken det nuværende eller tidligere udbudsdirektiv. Det 
fremgår endvidere af denne betragtning, at det er en betingelse for at anvende direkte 
tildeling med denne begrundelse,  at  det  ikke er  muligt  at  anvende en anden udbuds-
procedure med forkortede tidsfrister,  hvilket igen understreger at  udbudsformen er en 
undtagelse til de øvrige udbudsformer. Begrebet er dog også behandlet i praksis. I en sag 
vedr.  et  medicinhåndteringssystem  leveret  af  Dojo  Software  ApS  anerkendte  Klage-181

nævnet for Udbud, at udbudsformen kunne anvendes da leverandøren gik konkurs og 
hensynet til patientsikkerheden derfor var en tvingende grund. Det skal dog bemærkes, at 
der i sagen ikke var tale om udviklingen af et nyt it-system, men blot den efterfølgende 
drift heraf der skulle tildeles direkte til en ny leverandør. Det er utænkeligt, at udviklingen 
af et komplekst it-system kan tildeles direkte til en leverandør,  med begrundelsen, at 182

tidsfristerne ikke kan overholdes grundet omstændigheder som ikke kunne forudses af 
den ordregivende myndighed.

Det fremgår endvidere af sidste del af bestemmelsen i stk. 2, litra c, at de omstændig-
heder  der  påberåbes  som tvingende  grunde,  under  ingen  omstændigheder  må  kunne 
tilskrives den ordregivende myndighed. Denne del af bestemmelsen sikrer, at ordregiver 
ikke kan opnå adgang til at anvende udbudsformen ved at tilrettelægge udbudsprocessen 
“dårligt”, ved f.eks. at starte processen for sent. Da bevisbyrden for, at betingelserne for 
anvendelsen er overholdt ligger på ordregiver, må det ligeledes være ordregiver, der skal 
bevise, at denne ikke kan tilskrives de tvingende grunde der påberåbes. Dette vil ofte ikke 

 Implementeret i udbudslovens § 80, stk. 5179

 Se betragtning 80 til præamblen, sidste pkt.180

 Kendelse af 2013-04-08, Dojo Software ApS mod Region Nordjylland, klagenævnets udtalelser ad påstand 1 og 2181

 Ved brug af direkte tildeling182
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være noget problem for ordregiver, hvis f.eks. de tvingende grunde er et selskab der går 
konkurs, som i sagen ovenfor vedr. Dojo Software, men kan selvsagt være umuligt, hvis 
årsagen er dårlig planlægning hos ordregiver. 

Særlig betingelse for tjenesteydelser

For  tjenesteydelseskontrakter  gælder  der  en  særlig  årsag,  der  kan  begrunde 
anvendelsen af direkte tildeling. I henhold til art. 32, stk. 4, kan udbudsformen således 
anvendes “når den pågældende kontrakt er et led i en projektkonkurrence, der afholdes i henhold til 
direktivet”. Der åbnes herved op for endnu en mulig udbudsform, der dog ikke er omfattet 
af  den  overordnede  bestemmelse  om  valg  af  procedure  i  art.  26.  Dette  kan  imidlertid 
skyldes, at art. 26 omhandler tildeling af “offentlige kontrakter”, der fra direktivets art. 1, 
stk.  1,  og igennem hele direktivet,  adskilles fra projektkonkurrencer som to forskellige 
genstande der er omfattet af loven.  Projektkonkurrencer er defineret i direktivets art. 2, 183

stk. 1, nr. 21 som en procedure, ”hvor ordregiver kan få et planlægnings- eller projektarbejde, der 
udvælges af en bedømmelseskomité efter udskrivning af en konkurrence”. Det fremgår endvidere, 
at  projektkonkurrencer  navnligt  tænkes  anvendt  i  forbindelse  med  byplanlægning, 
arkitekt- og ingeniørarbejde eller databehandling, hvilket således omfatter it-udviklings-
projekter.  184

Der opstilles ingen egentlige betingelser i direktivet for, at ordregiver kan afholde en 
projektkonkurrence, udover at det i art. 80, stk. 1, betinges at der anvendes procedurer, der 
er i overensstemmelse med direktivets afsnit I vedr. bl.a. de generelle principper om lige-
behandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Det fremgår efterfølgende af art. 80, stk. 
3, at der ved projektkonkurrencer med et begrænset antal deltagere, skal fastsættes klare 
og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier. 

Samlet set må direkte tildeling stadig anses for at være en udbudsform, der kun kan 
anvendes i  særlige undtagelsestilfælde. Hvis udbudsformen vælges til  trods for,  at der 
potentielt er flere mulige leverandører skal valget være begrundet af særlige omstændig-
heder  som  den  ordregivende  myndighed  ikke  på  forhånd  kunne  forudse  eller  var 
medvirkende  til.  Hvis  valget  derimod  skyldes,  at  der  kun  findes  én  leverandør  på 
markedet,  enten  af  kunstneriske  eller  tekniske  årsager,  eller  grundet  intellektuelle 

 Der tales om at offentlige kontrakter tildeles, hvorimod projektkonkurrencer afholdes183

 Udbudsportalen - Leksikon 184
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ejendomsrettigheder,  stilles  der  høje  krav  til  ordregivers  bevisførelse  for,  at  dette  er 
tilfældet,  samt  at  der  ikke  findes  tilstrækkelige  alternativer  eller  erstatninger  for  det 
ønskede produkt.  I  forbindelse med udbud af komplekse it-kontrakter vil  det jf.  oven-
stående analyse af art. 32 i udbudsdirektivet, hovedsageligt være begrundelsen om, at kun 
én leverandør kan levere grundet intellektuelle rettigheder, der kan påberåbes. Det vil dog 
være svært at føre bevisbyrden for, at dette er tilfældet, hvis det er udviklingen, frem for 
driften, af et it-system, der er i udbud. Bestemmelsen har indholdsmæssigt ikke ændret sig 
fra den tilsvarende bestemmelse i art. 31 i det tidligere udbudsdirektiv. Der er i henhold til 
det ovenstående ikke påtænkt nogen ændring af gældende ret,  ved overgangen til  det 
nuværende udbudsdirektiv, hvorfor adgangen til at anvende direkte tildeling er uændret. 

2.1.3 Delkonklusion

Ovenstående  analyse  viser,  ved  en  sammenligning  af  hhv.  det  tidligere  og 
nuværende udbudsdirektiv, at omfanget af ordregivers valgfrihed til at vælge mellem de 
forskellige udbudsformer der opstilles i direktiverne er forøget, hvilket i teorien bør give 
ordregiver  bedre  mulighed  for  at  vælge  en  fleksibel  udbudsform  med  mulighed  for 
efterfølgende  forhandling  med  tilbudsgiverne.  Da  formålet  med  analysen  netop  er  at 
undersøge ordregivers muligheder for at anvende en fleksibel udbudsform frem for de 
mere konkurrenceskabende, men bundne, udbudsformer; offentligt- og begrænset udbud, 
er  det  ikke  en overraskelse  at  anvendelsen af  disse  udbudsformer  også  efter  udbuds-
direktivet er hovedreglen, der kan vælges frit, uden begrundelse og behov for opfyldelse 
af yderligere betingelser. På samme måde er det ikke overraskende at anvendelsen af den 
nærmest  modsatte  udbudsform,  direkte  tildeling,  stadig  er  en  særlig  undtagelse  til 
ovenstående hovedregel, som kun kan anvendes i meget få tilfælde, hvoraf endnu færre 
kan tænkes at have relevans for udbud komplekse it-kontrakter.185

På  den  anden  side  er  der  sket  en  større  ændring  i  adgangen  til  at  anvende 
udbudsformerne udbud med forhandling (Mfu.) og konkurrencepræget dialog, der som 
navnene antyder begge indeholder elementer af forhandling eller fleksibilitet i udbuds-
processen. For det første er betingelserne for de to udbudsformer samlet i art. 26 i udbuds-
direktivet. For det andet er de oprindelige hensyn, der kunne begrunde anvendelsen af 
disse udbudsformer videreført men lempet.  For det tredje, og måske af størst relevans i 186

 Det kan dog tænkes relevant ved driften af it-systemet i tilfælde af f.eks. konkurs hos tidligere leverandør185

 Vigtigheden af, at ordregiver har mulighed for at vælge en fleksibel udbudsprocedure, er bl.a. slået fast i præamblen 186

til det nye udbudsdirektiv
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forbindelse med udbud af kontrakter vedr. udviklingen af komplekse it-systemer, er der 
indsat  nye  betingelser,  der  kan  begrunde  valget  at  disse  udbudsformer.  En  af  disse 
betingelser  er,  at  der  hos  ordregiver  er  et  behov for  design eller  innovative  løsninger, 
hvilket i henhold til præamblen netop kunne være tilfældet i forbindelse med komplekse 
indkøb af f.eks. intellektuelle tjenesteydelser eller større projekter vedr. informations- og 
kommunikationsteknologi. Den anden betingelse er at der skal være tale om tilpasninger 
af  allerede  tilgængelige  løsninger,  hvilket  også  kunne  tænkes  at  være  tilfældet  for  it-
systemer.

Endelig  er  der  i  det  nye  udbudsdirektiv  introduceret  en  ny  udbudsform,  kaldet 
innovationspartnerskaber, som også giver ordregiver større fleksibilitet end offentligt- og 
begrænset udbud. Under denne udbudsform kan udviklingen og det efterfølgende indkøb 
af et it-system udbydes i samme kontrakt, hvilket gør at kravene til systemet ikke skal 
fortolkes lige så strengt som under de øvrige fleksible udbudsformer, da ordregivers viden 
om  løsningsmuligheder  på  markedet  er  yderst  begrænset.  Betingelsen  for  at  anvende 
denne udbudsform er ligeledes, at der er behov for innovative løsninger, hvilket sammen-
holdt med mulighederne for at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget 
dialog bør medføre forbedrede muligheder for at vælge en fleksibel udbudsprocedure ved 
udbud af komplekse it-kontrakter. 

2.2 Ordregivers ændrings- og forhandlingsmuligheder

Når den ordregivende myndighed har valgt en passende udbudsform i forbindelse 
med offentliggørelsen af udbudsmaterialet, kan der af forskellige grunde opstå et behov 
for at foretage ændringer i dette materiale inden tilbudsfristen. Dette behov kan opstå, 
hvis ordregivers krav til det udbudte ændrer sig, hvilket kan ske af ordregivers egen drift 
eller grundet forhandlinger med tilbudsgiverne.  Da adgangen til at foretage ændringer, 187

samt forhandle med deltagerne eller tilbudsgiverne, afhænger af valget af udbudsform vil 
undersøgelsen  være  delt  op.  Først  vil  principperne  om ligebehandling  og  gennemsig-
tighed blive beskrevet i afsnit 2.2.1, da disse generelle principper opstiller en øvre grænse 
for ordregivers handlefrihed under udbudsdirektivet ligesom de gælder for alle kontrakter 
der er omfattet af udbudsdirektivet, uanset valget af udbudsform. Efterfølgende vil det i 
afsnit  2.2.2  blive  undersøgt  om  ordregiver  har  adgang  til  at  foretage  ændringer  i 
udbudsmaterialet, samt forhandle med tilbudsgiverne, i løbet af udbudsproceduren, ved 

 Hvis der er valgt en fleksibel udbudsform med adgang til forhandling187
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afholdelse af offentligt og begrænset udbud. Derefter vil de øvrige udbudsformer; konkur-
rencepræget dialog (afsnit  2.2.3),  udbud med forhandling (afsnit  2.2.4)  og innovations-
partnerskaber  (afsnit  2.2.5)  gennemgå  samme  proces,  hvorefter  alle  udbudsformerne 
opsamles i en samlet delkonklusion (afsnit 2.2.6). 

2.2.1 De generelle principper i EU

De generelle principper i  der gælder i  EU, gælder naturligvis også ved udbud af 
kontrakter inden for EU. Dette fremgår direkte af betragtning 1, første pkt., i præamblen til 
udbudsdirektivet,  som lyder “Tildeling af offentlige kontrakter af eller på vegne af medlems-188

staternes  myndigheder  skal  ske  i  overensstemmelse  med  principperne  i  traktaten  om  Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og navnlig fri bevægelighed for varer, fri etableringsret 
og fri udveksling af tjenesteydelser, samt de principper, der er afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed.” (red.). Prin-
cipperne er også behandlet i art. 18, stk. 1 i udbudsdirektivet, hvori det fastslås at ordre-
giver skal behandle økonomiske aktører ens (ligebehandling), uden forskels-behandling 
(ikke-forskelsbehandling),  samt  handle  på  en  gennemsigtig  (gennemsigtighed)  og  for-
holdsmæssig (proportional) måde. Bestemmelsen er implementeret i § 2, stk. 1, i udbuds-
loven som ligeledes nævner principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og propor-
tionalitet. Da det navnligt er de to førstnævnte principper der har betydning for ordre-
givers muligheder for at forhandle med tilbudsgiverne, eller foretage ændringer i udbuds-
materialet  eller  den  efterfølgende  kontrakt,  vil  disse  to  principper  blive  gennemgået 
nedenfor.

Ligebehandlingsprincippet

Princippet  om ligebehandling  er  afledt  af  princippet  om fri  bevægelighed,  og  er 
fortolket i flere EU-domme. Begrebet ligebehandling kræver “at ensartede forhold ikke må 
behandles forskelligt, og at forskellige forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en 
sådan forskellig behandling er objektivt begrundet”.  Dette betyder således at ordregiver 189

har pligt til at sikre at alle tilbudsgivere får mulighed for at konkurrere på lige fod gennem 
hele udbudsprocessen, helt fra den indledende fase til kontraktindgåelse, og i perioden 
efter kontraktindgåelsen.  190

 Som er en indholdsmæssig videreførelse af betragtning 2 i præamblen til det tidligere udbudsdirektiv188

 Se sag C-810/79, Per Überschär mod Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, pr. 16, og de forenede sager C-21/03 189

og C-34/03, Fabricom SA mod État belge, pr. 31, 33, 34 og 36, 
 Den såkaldte udførelsesfase, som ikke var reguleret i det tidligere direktiv190
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I en sag mellem Kommissionen og Frankrig  har EU-domstolen fastslået at det ikke 191

kun er de egentlige ansøgere og tilbudsgivere der skal behandles ens, men at retssubjekt-
erne der er omfattet af principperne også omfatter de potentielle tilbudsgivere, der måske 
har ladet sig afskrække fra at deltage.  Der er dog usikkerhed om hvor langt denne søgen 192

efter potentielle tilbudsgivere skal strække sig. Det er fastslået i EU-Domstolens dom af 10. 
maj 2012,  og EU-Domstolens tidligere dom af 19. juni 2008,  at både ændringer i forhold 193 194

til det oprindelige udbudsgrundlag, der udvider udbudsgenstanden, og ændringer, der forrykker 
den  oprindelige  balance  imellem  tilbudsgiverne  på  udbudstidspunktet,  i  sig  selv  udgør 
væsentlige ændringer, som således ikke kan foretages uden at overtræde ligebehandlings-
princippet.

I modstrid med dette blev det efterfølgende afgjort i Widex DK A/S mod Kommun-
ernes Landsforening (KL),  at frafaldelsen af et ufravigeligt krav, som udvidede kredsen 195

af  tilbudsgivere  inden  for  visse  delaftaler,  godt  kunne  foretages  uden  brud  på 
ligebehandlingsprincippet, da en ændring som den foretagne ikke ændrer “rækkevidden af 
de  grundlæggende  betingelser  for  udbuddet”  og  ikke  kan  antages  at  have  indflydelse  på 
“interesserede erhvervsdrivendes ... beslutning om at forberede en indgivelse af et bud eller modsat 
at afstå fra at deltage i den omhandlede udbudsprocedure.”. Afgørelsen skaber usikkerhed om 
omfanget af ligebehandlingsprincippet, men det må formodes at EU-domstolens domme 
vil  have  højere  præjudikatværdi,  hvorfor  ordregiver  ikke  kan  foretage  ændringer  der 
udvider leverandørfeltet.  I tillæg hertil kan princippet få konsekvenser for ordregiver, 196

da indregningen potentielle tilbudsgivere i omfanget af retssubjekter besværliggør bevis-
førelsen for at ligebehandlingsprincippet er overholdt. 

Gennemsigtighedsprincippet

Gennemsigtighedsprincippet  er  ligesom  ligebehandlingsprincippet  afledt  af 
princippet om fri bevægelighed, og udviklet i EU-domstolens og Klagenævnets praksis. 
Princippet har hovedsageligt til formål at sikre at ligebehandlingsprincippet bliver over-

 Sag C-16/98, Kommissionen mod Den Franske Republik191

 Sag C-16-98, Kommissionen mod Den Franske Republik, pr. 107192

 Sag C-368/10, Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene, pr. 55193

 Sag C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Den Østrigske Republik, pr. 29, 36 og 37194

 Klagenævnets kendelse af 2013-05-06, Widex DK A/S mod Kommunernes Landsforening, klagenævnets udtalelser ad 195

påstand 1 og 2
 Det samme bemærkes af i Arrowsmith, Sue (2005), s. 548 - 549196
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holdt, hvilket ses af flere af EU-domstolens domme,  men der kan også være tale om 197

brud på gennemsigtighedsprincippet uden samtidigt brud på ligebehandlingsprincippet, 
hvis f.eks. udbudsmaterialet er uklart udformet.198

 
Princippet skal sikre at alle interesserede parter kan gennemskue objektiviteten af 

ordregivers valg, herunder at tildelingen af kontrakten sker på baggrund af de objektive 
kriterier der er fastsat i udbudsmaterialet, og at alle tilbudsgivere får adgang til det samme 
materiale  som øvrige  tilbudsgivere.  Gennemsigtighedsprincippet  har  konsekvenser  for 
ordregiver under hele udbudsprocessen, da ordregiver først og fremmest skal være i stand 
til at udforme et tilstrækkeligt konkret udbudsmateriale til at princippet er overholdt, jf. 
f.eks. EU-domstolens dom i Kommissionen mod Belgien.  I tillæg hertil er indholdet af 199

eventuelle forhandlinger med tilbudsgiverne begrænset til at omhandle oplysninger der 
kan videregives til øvrige økonomiske aktører på samme marked, hvilket kan sætte en 
begrænsning for forhandlinger om leverandør-specifikt indhold af tilbud. Endelig stiller 
princippet store krav til ordregivers dokumentation af hele udbudsprocessen, da det er 
ordregiver der skal dokumentere at alle økonomiske aktører har haft adgang til samme 
materiale og information fra forhandlingerne.

Sammenfatning på generelle principper 

Af  ovenstående  kan  det  konkluderes  at  gennemsigtighedsprincippet  både  er  et 
supplement til ligebehandlingsprincippet der skal sikre dette princips overholdelse ved at 
give alle adgang til at følge hver beslutning der tages af ordregiver, og sammenholde dem 
med det på forhånd offentliggjorte udbudsmateriale. For at denne sammenholdning kan 
ske  på  objektivt  grundlag,  har  gennemsigtighedsprincippet  også  til  formål  at  sikre  at 
udbudsmaterialet bliver udarbejdet på en måde der gør en efterfølgende kontrol mulig. I 
analysen  af  gældende  ret  på  området  vedr.  ordregivers  muligheder  for  at  foretage 
ændringer  i  et  udbudsmateriale  eller  den  efterfølgende  kontrakt,  vil  ligebehandlings-
princippet  have  større  relevans,  men  overholdelsen  af  gennemsigtighedsprincippet 
medfører også omkostninger for ordregiver hvorfor dette princip også skal inddrages i 
analysen. 

 Sag C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta mod Kommissionen, pr. 111, og C-92/00, Hospital Ingenieure 197

Krankenhaustechnik Planungs-GmbH mod Stadt Wien, pr. 49
 Klagenævnets kendelse af 2012-07-06, KCI Medical ApS mod Region Hovedstaden, klagenævnets udtalelser ad 198

påstand 5
 Sag C-87/94, Kommissionen mod Kongeriget Belgien, pr. 88. Se også Klagenævnets afgørelse af 2004-12-16, Brunata 199

A/S mod Aalborg Boligselskab
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2.2.2 Offentligt og begrænset udbud

Ændringer i udbudsmaterialet under udbudsformerne offentligt og begrænset udbud

Under  udbudsformerne  offentligt  og  begrænset  udbud  skal  den  ordregivende 
myndighed  som  nævnt  offentliggøre  udbudsbekendtgørelse  og  udbudsbetingelser,  200

hvori der bl.a. opstilles den udbudte kontrakts tekniske specifikationer, kontraktvilkår og 
tildelingskriterier,  jf.  oplistningen  af  oplysninger  i  bilag  V,  del  C  til  udbudsdirektivet. 
Adgangen til  at  foretage ændringer i  udbudsmaterialet var ikke direkte reguleret i  det 
tidligere udbudsdirektiv, men var derimod indirekte reguleret af de generelle principper 
om ligebehandling og gennemsigtighed, der fremgik af direktivets art. 2.  Dette betød at 201

ændringer kunne foretages så længe, at de ikke stred mod disse generelle principper. I 
retspraksis er der blevet anlagt en meget streng fortolkning af adgangen til  at foretage 
ændringer,  idet domstolen i  Max Havelaar-dommen  slog fast  at  ordregiver ikke kan 202

“ændre  rækkevidden  af  de  grundlæggende  betingelser  for  udbuddet,  herunder  de  tekniske 
specifikationer  og  tildelingskriterierne,  således  som  disse  betingelser  er  blevet  formuleret  i 
udbudsbetingelserne,  og som interesserede  erhvervsdrivende med rette  har  baseret  sig  på for  at 
træffe en beslutning om at forberede en indgivelse af et bud eller modsat at afstå fra at deltage i den 
omhandlede  udbudsprocedure”.  Det  kan  dog  argumenteres  for  at  enhver  ændring  af  de 
tekniske specifikationer eller tildelingskriterierne potentielt kan betyde at andre tilbudsgiv-
ere ville have afgivet et bud, hvorfor princippet om ligebehandling ikke vil være over-
holdt. 

Den fortolkning, der er anlagt af domstolene i Max Havelaar-dommen, er til en vis 
grad  fraveget  i  udbudsdirektivet,  hvoraf  det  fremgår  af  art.  47,  stk.  3,  litra  b,  at 
tilbudsfristen skal forlænges ved væsentlige ændringer i udbudsmaterialet.  Dette åbner op 203

for muligheden for at foretage ændringer i udbudsmaterialet, hvis blot fristen for at afgive 
tilbud rykkes tilsvarende.  Væsentlige ændringer er defineret i betragtning 81 i præamb-204

len hvoraf det fremgår, at “væsentlige ændringer i sådanne tilfælde bør forstås som ændringer, 
navnlig af de tekniske specifikationer, som de økonomiske aktører vil skulle bruge yderligere tid for 
at forstå og svare tilstrækkeligt på”.

 Dette fremgår af udbudslovens § 56 stk. 1 (offentligt udbud) og § 58, stk. 1 (begrænset udbud) som implementerer 200

hhv. art. 27 og 28 i udbudsdirektivet 
 Principperne er ligeledes generelle i EU, jf. TEUF201

 Sag C-368/10, Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene, pr. 55202

 Betegnelsen “udbudsdokumenterne” anvendes i udbudsdirektivet som synonym for “udbudsmaterialet”203

 Dette krav kan også ses som en påmindelse om at proportionalitetsprincippet skal overholdes, hvilket betyder at 204

forlængelsens omfang skal stå i et rimeligt forhold til ændringens betydning
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Det er uklart, hvad indførelsen af ovenstående bestemmelse vil have af betydning i 
retspraksis. Hvis man sammenholder bestemmelsens ordlyd med sidste del af betragtning 
81 i præamblen, synes der at opstå en mulighed for, at bestemmelsen vil blive indholdsløs, 
da  det  netop  fremgår  af  betragtning  81,  at  eventuelle  ændringer  “ikke  bør  være  så 
omfattende, at det ville have givet mulighed for at give andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte 
adgang,  eller  ville  have tiltrukket  yderligere  deltagere  i  udbudsproceduren”.  Da det allerede i 
praksis er fastslået, at enhver ændring af de tekniske specifikationer eller tildelingskriteri-
erne kan medføre nye potentielle  tilbudsgivere,  må der stadig efter  de nye regler  være 
begrænset adgang til at foretage væsentlige ændringer af udbudsmaterialet.205

Det generelle forhandlingsforbud ved offentligt og begrænset udbud

Der  nævnes  ikke  direkte  i  hverken det  tidligere  eller  nuværende udbudsdirektiv 
noget  om  ordregivers  muligheder  for  at  forhandle  med  tilbudsgiverne.  De  generelle 
principper, der er foreskrevet i art. 2 gælder dog på tilsvarende vis på disse muligheder, 
men da der er visse af udbudsformerne, der af navn henleder tankerne på øget adgang til 
forhandling har de grundlæggende principper ikke samme betydning for alle udbuds-
former.

Da  forhandling  som nævnt  ikke  er  direkte  behandlet  i  udbudsdirektivet  har  det 
været  princippet  om  ligebehandling,  der  har  medført  en  meget  snæver  adgang  til 
forhandling  med  tilbudsgiverne  ved  afholdelse  af  offentligt  og  begrænset  udbud. 
Domstolene har f.eks. i  Storebælt-dommen  og sagen om de wallonske busser  slået 206 207

fast, at der ikke må forhandles. I den førstnævnte sag vedr. opførelsen af Storebæltsbroen, 
gjorde Kommissionen bl.a. gældende at princippet om ligebehandling var overtrådt, da 
ordregiver havde forhandlet med en tilbudsgiver der havde afgivet et tilbud, der ikke var i 
overensstemmelse med udbudsmaterialet. Efter afgørelsen i ovenstående sager udsendte 
Rådet og Kommissionen en erklæring om fortolkning af forhandlingsforbuddet,  som 208

den dag idag, stadig lægges til  grund ved fortolkningen af forhandlingsforbuddet,  der 
udspringer  af  art.  2  i  udbudsdirektivet.  I  erklæringen  fremgår  det  bl.a.,  at 209

“fremgangsmåderne  med  offentligt  eller  begrænset  udbud  udelukker  enhver  forhandling  med 

 Jf. C-368/10, Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene (Max Havelaar-dommen)205

 Sag C-243/89, Kommissionen mod Kongeriget Danmark, pr. 39, 40 og 42-43206

 Sag C-87/94 R, Kommissionen mod Kongeriget Belgien, pr. 88207

 EFT 1994 L 111/114208

 Implementeret i udbudslovens § 2 209
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ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i  kontrakterne, som ikke vil  kunne ændres 
uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser”. Der tales altså 
om grundlæggende elementer  i  udbuddet,  og eksemplet,  der  gives på et  grundlæggende 
element, er prisen. Efterfølgende suppleres ovenstående med en udtømmende angivelse 
af, hvornår drøftelser kan finde sted, hvilket er “når det sker med henblik på at præcisere eller 
supplere indholdet af deres (tilbudsgivernes) bud eller de ordregivende myndigheders krav”. Her 
gives der altså adgang til at drøfte disse elementer af kontrakten.  210

2.2.3 Konkurrencepræget dialog 

Anderledes  forholder  det  sig  når  det  kommer  til  udbudsformerne  konkurrence-
præget dialog. Bestemmelserne, der vedrører denne udbudsform i hhv. det tidligere og det 
nuværende udbudsdirektiv, minder til  en vis grad om hinanden, men der er dog lavet 
både omformuleringer, indholdsmæssige ændringer og tilføjelser i udbudsdirektivet. I det 
følgende vil først konkurrencepræget dialog under udbudsdirektivet blive behandlet, og i 
forbindelse hermed vil ændringerne, der er foretaget fra det tidligere udbudsdirektiv blive 
undersøgt. 

Konkurrencepræget dialog er i udbudsdirektivet reguleret i art. 30,  som er imple-211

menteret ved §§ 67-72 i udbudsloven. Art 30, stk. 1 er ændret fuldstændigt i forhold til den 
tilsvarende bestemmelse i art. 29, stk. 1, i det tidligere udbudsdirektiv, der som beskrevet i 
afsnit  2.1.3  omhandler  betingelserne  for,  at  udbudsformen  kan  anvendes.  Da  disse 
betingelser  i  udbudsdirektivet  er  flyttet  til  art.  26,  stk.  4,  omhandler  art.  30,  stk.  1  nu 
udvælgelsen af ansøgere, og denne udvælgelse skal ske på grundlag af objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som er anført i udbudsbekendtgørelsen, jf. art. 65, stk. 2. Denne 
bestemmelse gælder for samtlige udbudsformer, der indeholder en udvælgelsesfase, og 
der er  således ingen forskel  i  måden,  hvorpå ansøgerne skal  udvælges uanset  om der 
anvendes  begrænset  udbud,  konkurrencepræget  dialog  eller  udbud  med  forhandling. 
Principperne  om ligebehandling  og  gennemsigtighed finder  tilsvarende anvendelse  på 
udvælgelsesfasen,  og  da  der  ikke  specifikt  er  givet  mulighed  for  at  ændre  i 
udvælgelseskriterierne, må det antages, at der er meget snævre muligheder for at foretage 
ændringer i udvælgelseskriterierne før ansøgningsfristen, og ingen mulighed herfor efter 
ansøgningsfristen.

 Der gives således ingen adgang til at “forhandle” under denne udbudsform, men det må antages at drøftelser vil 210

indgå som en afart at forhandling.
 Konkurrencepræget dialog var behandlet i art. 29 i det tidligere udbudsdirektiv211
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Sammenfaldet  mellem  bestemmelsen  om  konkurrencepræget  dialog  i  hhv.  det 
tidligere  og  det  nuværende  udbudsdirektiv  ses  i  art.  30,  stk.  2-8,  som  omhandler 
udbudsfaserne efter udvælgelsen af deltagerne i dialogfasen. Art. 30 stk. 2  stiller krav 212

om, at den ordregivende myndighed skal beskrive deres behov og krav til ydelsen i den 
offentliggjorte udbudsbekendtgørelse eller et beskrivende dokument, og som noget nyt 
fremgår  det  endvidere  af  bestemmelsen  at  også  tildelingskriterierne  og  en  vejledende 
tidsramme skal fremgå. Det er bemærkelsesværdigt, at der i § 68, stk. 3 i udbudsloven  213

ligeledes gives mulighed for, at ordregiver kan beskrive mindstekrav i udbudsmaterialet. 
Denne mulighed er dog valgfri (og således ikke et krav) idet ordet kan indikerer, at der er 
tale om en ret frem for en pligt. Det fremgår af bemærkningerne til udbudslovens § 70, stk. 
2, at ordregiver “alene bør anføre mindstekrav, der er udtryk for grundlæggende behov, idet disse 
ikke kan ændres i løbet af den konkurrenceprægede dialog”. Det kan være svært at se grunden til 
at opstille sådanne mindstekrav, hvis det er muligt at overholde gennemsigtighedsprincip-
pet uden.

Efter udvælgelsesfasen skal den ordregivende myndighed indlede en dialog med alle 
de udvalgte deltagere, jf. art. 30, stk. 3, med det formål at “indkredse og fastslå”, hvorledes 
ordregivers  behov bedst  kan opfyldes.  Alle  aspekter  ved udbuddet  kan drøftes  under 
denne dialog, jf.  art.  30,  stk. 3,  andet pkt.,  hvoraf det altså kan udledes, at der gælder 
meget vide muligheder for dialog under udbudsformen konkurrencepræget dialog. Der 
gælder dog også begrænsninger i ordregivers mulighed for at foretage forhandlinger med 
deltagerne,  idet  princippet  om  ligebehandling  tilsvarende  finder  anvendelse.  Dette 
besværliggør  forhandlingsprocessen,  da  ordregiver  skal  sikre,  at  der  ikke  gives  oplys-
ninger til enkelte deltagere som gør, at disse deltagere stilles bedre end andre. Samtidig 
må ordregiver ikke videregive oplysninger fra de øvrige deltagere som disse har angivet 
som fortrolige,  jf.  art.  30,  stk.  3,  hvilket  også  sætter  en begrænsning i  forhandlings-214

mulighederne.  I tråd hermed uddybes det i § 70, stk. 2 i udbudsloven, at dialogen ikke 215

må  medføre  ændringer  af  grundlæggende  elementer,  herunder  mindstekrav  og 
tildelingskriterier.  Begrebet ændring af  grundlæggende elementer  defineres først  i  udbuds-
lovens § 24, nr. 37, som ændringer “der kan have påvirket potentielle ansøgeres eller tilbuds-

 Implementeret i udbudslovens § 68, stk. 3 212

 Som implementerer bestemmelsen213

 En tilsvarende bestemmelse gælder for udbud med forhandling, og er af den grund rykket til § 5 i udbudsloven der 214

finder generel anvendelse
 Art. 30, stk. 3 er ikke indholdsmæssigt ændret i forhold til art. 29, stk. 3 i det tidligere direktiv, men der er foretaget 215

adskillige sproglige omformuleringer
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giveres deltagelse i den omhandlede udbudsprocedure…”. Der gives eksempler på disse grund-
læggende elementer i den ovenfor omtalte § 70, stk. 2,  idet ændringer af mindstekrav og 216

tildelingskriterier vil falde under denne kategori.  Andre eksempler gives i forarbejderne 217

til loven, heriblandt ændringer af kontraktens genstand. Den danske ordregiver har valgt 
at  foretage en sondring,  der ikke genfindes direkte i  hverken det  nuværende eller  det 
tidligere  udbudsdirektiv.  Det  fremgår  nemlig  af  forarbejderne  til  loven,  at  der  skal 218

sondres mellem uvæsentlige ændringer, væsentlige ændringer og ændringer af grundlæggende 
elementer.  Uvæsentlige  ændringer  er  “mindre  justeringer  og  tilpasninger...”,  hvorimod 
væsentlige  ændringer  er  ændringer,  der  “medfører  at  de  økonomiske  aktører  skal  bruge 
yderligere tid…”, f.eks. nye oplysninger til udbudsmaterialet, der ikke skal betegnes som 
ændringer af grundlæggende elementer, jf. ovenfor, hvor dette er defineret. 

For at begrænse antallet af forskellige løsninger, der skal diskuteres under dialogen, 
kan den ordregivende myndighed vælge at lade udbuddet forløbe i faser, jf. art. 30, stk. 4, 
hvis  dette  er  bestemt  i  udbudsbekendtgørelsen.  Det  fremgår  af  bestemmelsen,  at 219

begrænsningen af løsninger skal ske på grundlag af de tildelingskriterier, der er fastlagt i 
udbudsbekendtgørelsen, hvilket skal fortolkes således, at det ikke er muligt at ændre i, 
eller forhandle om, tildelingskriterierne under dialogen. Det ville da også nemt komme til 
at stride med ligebehandlingsprincippet, hvis tildelingskriterierne blev ændret undervejs 
så de tilgodeså visse deltagere mere end andre.220

I art. 30, stk. 5 opstilles der krav om, at dialogen skal fortsætte indtil den eller de 
løsninger, der kan opfylde ordregivers behov er fundet.  I henhold til art. 29, stk. 5 i det 221

tidligere udbudsdirektiv fremgik det  derudover af  bestemmelsen,  at  den ordregivende 
myndighed evt. kunne foretage en sammenligning af de forskellige løsninger, men denne 
del  er  taget  ud  af  bestemmelsen  i  udbudsdirektivet.  Da  bestemmelsen  førhen  blot 
opstillede krav om, at ordregiver havde en mulighed for at lave en sammenligning, har 
det ikke indholdsmæssigt ændret art. 30, stk. 5, at denne del er taget ud, da ordregiver 
stadig kan foretage denne sammenligning. 

 Det samme gør sig gældende for § 66, stk. 2 om udbud med forhandling216

 Det må antages at der gælder relativt brede muligheder for at ændre i de offentliggjorte behov og krav, hvis disse ikke 217

er mindstekrav
 Se s. 57 under bemærkningerne til § 2 i udbudsloven218

 Implementeret i udbudslovens § 70, stk. 3219

 Art. 30, stk. 4 er  ikke indholdsmæssigt ændret i forhold til art. 29, stk. 4 i det tidligere udbudsdirektiv, men der er 220

foretaget adskillige sproglige omformuleringer
 Implementeret i udbudslovens § 70, stk. 4 221
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Ovenstående bestemmelser  er  beskrevet  for  at  forklare  udbudsprocessen,  frem til 
tilbudsafgivelse, under anvendelse af udbudsformen konkurrencepræget dialog. Som det 
ses  skal  den  ordregivende  myndighed  offentliggøre  sine  behov  og  krav  i  en 
udbudsbekendtgørelse  og  efterfølgende  foretage  en  dialog  om disse  med de  udvalgte 
deltagere. Da alle aspekter af udbuddet kan drøftes under denne dialog, og da dialogens 
formål  er,  at  indkredse  og fastslå,  hvorledes  ordregivers  behov bedst  opfyldes,  er  der 
således  gode  muligheder  for  at  foretage  ændringer  i  kravene  som  er  beskrevet  i 
udbudsbekendtgørelsen  eller  det  beskrivende  dokument,  inden  det  endelige  tilbud 
afgives af deltagerne. Denne del af udbudsprocessen er reguleret i art. 30, stk. 6 i udbuds-
direktivet,  hvoraf  det  først  fremgår,  at  den  ordregivende  myndighed  skal  opfordre 
deltagerne til at afgive deres endelige tilbud, efter at dialogfasen er erklærert afsluttet.  222

Den efterfølgende del  af  bestemmelsen i  art.  30,  stk.  6,  som omhandler  ordregivers 223

muligheder for at foretage ændringer efter tilbudsafgivelsen lyder: “På den ordregivende 
myndigheds anmodning kan disse tilbud afklares, præciseres og optimeres. Imidlertid kan sådanne 
præciseringer,  afklaringer  og  optimeringer  eller  supplerende  oplysninger  ikke  medføre,  at  der 
ændres ved væsentlige aspekter i tilbuddet eller i det offentlige udbud, herunder de behov og krav, 
der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen eller i det beskrivende dokument, såfremt variation i disse 
aspekter, behov og krav risikerer at føre til konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling”.

Ovenstående formulering er ændret i forhold til den tilsvarende bestemmelse i art. 
29,  stk.  6  i  det  tidligere  udbudsdirektiv.  Frem  for  adgang  til  at  afklare,  præcisere  og 
optimere  tilbuddene,  var  der  førhen  givet  adgang  til  at  afklare,  præcisere  og  tilpasse 
tilbuddene.  Det  må  dog  antages  at  forskellen  blot  er  en  sproglig  omformulering,  da 
tilpasninger oftest også vil være optimeringer, hvis de foretages. At der gives adgang til at 
tilpasse tilbuddene efter tilbudsfristen betyder, at konkurrencepræget dialog er en fleksibel 
udbudsform i forhold til offentligt og begrænset udbud. Alligevel opstilles der i bestem-
melsen  begrænsninger  for  ændringernes  omfang,  idet  eventuelle  ændringer  ikke  må 
medføre, at der ændres ved væsentlige aspekter  af tilbuddene eller det offentlige udbud, 
herunder de behov og krav der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen, som kan medføre fare 
for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Også denne del er ændret siden det 
tidligere  udbudsdirektiv,  idet  tilpasninger  i  henhold til  art.  29,  stk.  6  heri,  ikke kunne 
ændre på grundlæggende elementer i tilbuddet eller i indkaldelsen af tilbud.

 Implementeret i udbudslovens § 71222

 Implementeret i udbudslovens § 71, stk. 3, hvor begrebet vigtige elementer frem for væsentlige aspekter, dog er anvendt. 223
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Det  er  tidligere  i  kapitlet  beskrevet,  hvordan  næsten  alle  ændringer  af  et 
udbudsmateriale  potentielt  kan  medføre  konkurrencefordrejning,  ved  at  der  var  andre 
økonomiske  aktører,  der  havde  ønsket  at  deltage  i  udbuddet,  samt  at  ændringer,  der 
foretages efter tilbudsfristen kan være forbundet med mistanke om overtrædelse af lige-
behandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Efter bestemmelsen i art. 30, stk. 6 gælder 
dette  antageligt  også  under  udbudsformen  konkurrencepræget  dialog,  hvorfor  den 
egentlige mulighed for at foretage efterfølgende ændringer er begrænset. Formuleringen 
af art. 30, stk. 6 bør også fortolkes således, at der ikke efter dialogfasen kan ændres ved 
behov og krav der er opstillet i udbudsbekendtgørelsen. 

På tilsvarende vis fremgår det af art. 30, stk. 7, første pkt., at ordregiveren skal tildele 
kontrakten på grundlag af de tildelingskriterier, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen, 
hvilket må betyde, at tildelingskriterierne heller ikke kan drøftes under dialogen eller efter 
tilbudsfristen. Efter tildelingen af kontrakten kan ordregiver, jf. bestemmelsen, forhandle 
med den vindende tilbudsgiver, “med henblik på at bekræfte de økonomiske forpligtelser eller 
andre  vilkår  i  tilbuddet  ved  at  færdigforhandle  kontraktvilkårene”.  Der  er  her  alene tale  om 
bekræftelser  af  allerede  indgåede  aftaler,  og  der  er  således  ikke  tale  om  egentlige 
ændringer af tilbuddet eller kontrakten. Endvidere gælder ligebehandlings- og gennem-
sigtighedsprincippet tilsvarende på disse bekræftelser, hvilket indsnævrer deres omfang, i 
den forstand, at der ikke må være tvivl om, hvorvidt der ændres ved tilbuddet.

2.2.4 Udbud med forhandling / Direkte tildeling

Udbud  med  forhandling  opdeles  som  tidligere  beskrevet  i  to  typer;  hhv.  efter 
forudgående udbudsbekendtgørelse  og uden forudgående udbudsbekendtgørelse.  Da sondringen 
imidlertid har mere at gøre med måden, hvorpå udbudsproceduren startes op, altså om 
der  offentliggøres  en  udbudsbekendtgørelse  for  at  gøre  opmærksom på udbuddet,  vil 
mulighederne for at ændre i udbudsmaterialet, samt forhandle med tilbudsgiverne, blive 
gennemgået samlet for de to udbudsformer nedenfor.

Udbud med forhandling er behandlet i art. 29 (udbud med forhandling efter forudgående 
udbudsbekendtgørelse),  og  art.  32  (udbud  med  forhandling  uden  forudgående  udbuds-
bekendtgørelse)  i  det  nye  udbudsdirektiv.  Da  art.  32,  jf.  ovenfor,  alene  vedrører 224

muligheden for  at  anvende udbudsformen,  og  ikke  selve  anvendelsen  under  udbuds-

 De tilsvarende bestemmelser i det tidligere udbudsdirektiv var at finde i hhv. art. 30 og art. 31224
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formen, er det alene art. 29  der har relevans, når ordregiver muligheder for at ændre i 225

udbudsmaterialet,  samt  forhandle  med tilbudsgiverne,  skal  undersøges.  Bestemmelsen 
har da også ændret  navn i  forhold til  det  tidligere udbudsdirektiv,  og hedder nu blot 
“Udbud med forhandling”.  Art 29, stk. 1, andet pkt., opstiller krav om, at ordregiver skal 226

anføre  udbuddets  genstand  i  en  udbudsbekendtgørelse,  ved  at  beskrive  de  behov  og 
karakteristika der kræves af det indkøbte. Det er ved udarbejdelsen af denne beskrivelse 
vigtigt, at bibeholde fleksibiliteten i udbudsproceduren, mens beskrivelsen omvendt skal 
være tilstrækkelig præcis til at sikre gennemsigtighed. Ordregiver skal ligeledes angive de 
tildelingskriterier, som den agter at tildele kontrakten på baggrund af. Denne del af ud-
budsprocessen minder således en del om udbudsproceduren konkurrencepræget dialog, 
men en forskel på de to udbudsformer er imidlertid, at de ordregivende myndigheder 
under udbud med forhandling også skal angive, hvilke af kravene der skal anses som 
minimumskrav, og som derfor skal opfyldes i alle tilbud, jf. art. 29, stk. 1, tredje pkt..  227

Alle ovenstående oplysninger skal overholde gennemsigtighedsprincippet, hvilket inde-
bærer, at alle økonomiske aktører skal kunne identificere udbuddets karakter og omfang, 
jf. art. 29, stk. 1, fjerde pkt..

En anden forskel på de to udbudsformer findes i art. 29, stk. 2, hvorefter de udvalgte 
tilbudsgivere  under  udbud med forhandling,  skal  afgive  et  indledende tilbud som de 
efterfølgende  forhandlinger  skal  tage  udgangspunkt  i.  Muligheden  for  at  foretage 
ændringer følger herefter af  art.  29,  stk.  3,  hvorefter parterne kan forhandle om alle 228

tilbud,  på  nær  det  endelige  tilbud,  med  henblik  på  at  forbedre  indholdet  heri. 
Efterfølgende angives det i bestemmelsen, at minimumskravene og tildelingskriterierne 
ikke er genstand for forhandling. Dette formuleres i  udbudslovens § 66,  stk.  2,  2.  pkt., 
således,  at  der  ikke  kan  forhandles  om  “endelige  tilbud  eller  grundlæggende  elementer, 
herunder  mindstekrav  og  tildelingskriterier“,  ligesom  det  er  tilfældet  ved  udbud  med 
forhandling.  At  netop  disse  elementer  ikke  er  genstand  for  forhandling  støttes  af  det 
faktum,  at  disse  grundlæggende  elementer  heller  ikke  er  genstand  for  ændringer,  jf. 
udbudslovens § 66, stk. 5, 2. pkt.. 

 Implementeret i udbudslovens §§ 61-66225

 I det tidligere udbudsdirektiv hed den tilsvarende bestemmelse “Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med 226

forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse”.
 Bestemmelsen er implementeret i udbudslovens § 62, stk. 3227

 Implementeret i udbudsloven § 66 228

�72



2 JURIDISK ANALYSE

Art. 29, stk. 5-7 minder meget om reglerne i art. 30 om konkurrencepræget dialog, 
ligesom de er en udvidelse af den tilsvarende bestemmelse i det tidligere udbudsdirektiv. 
Ligebehandlingsprincippet udpensles først og fremmest i bestemmelsens stk. 5, hvoraf det 
specifikt  fremgår,  at  de  ordregivende  myndigheder  skal  sikre,  at  alle  tilbudsgiverne 
behandles ens, ved f.eks. ikke at give enkelte tilbudsgivere oplysninger, som ikke samtidig 
gives til andre, herunder oplysninger om ændringer af de tekniske specifikationer. Oven-
stående  betyder,  at  det  er  muligt  at  foretage  ændringer  i  udbudsmaterialet,  frem  til 
afgivelse af de endelige tilbud, så længe ændringerne ikke vedrører minimumskriterierne 
eller tildelingskriterierne. Behovet, for at udskyde tilbudsfristen ved væsentlige ændringer 
i udbudsmaterialet,  gælder ligeledes under udbud med forhandling, ligesom processen 
kan forløbe i faser. På tilsvarende vis må ordregiver naturligvis heller ikke  under denne 
udbudsform, videregive oplysninger som nogle tilbudsgivere har mærket som fortrolige. 
Når den ordregivende myndighed har meddelt  tilbudsgiverne,  at  forhandlingsfasen er 
slut, skal der sættes en tilbudsfrist, hvor de nye eller ændrede tilbud skal være indsendt. 
Det fremgår af art. 29, stk. 7, at den ordregivende myndighed “kontrollerer at de endelige 
tilbud opfylder minimumskravene og overholder artikel 56, stk. 1, vurderer de endelige tilbud på 
grundlag af tildelingskriterierne og tildeler kontrakten i overensstemmelse med artikel 66-69”. Af 
dette  kan  for  det  første  udledes,  at  der  ikke  kan  forhandles  om  minimumskravene  i 
forhandlingsfasen,  ligesom de endelige  tilbud ikke  må være  omfattet  af  udelukkelses-
grundene i art. 56, stk. 1. Tilbuddene skal vurderes på grundlag af tildelingskriterierne, 
som således heller ikke kan ændres undervejs i processen.

Sammenholdes art. 29 i udbudsdirektivet med §§ 61-66 i udbudsloven får man det 
klare indtryk, at det aldrig kan foretages ændringer i de offentliggjorte mindstekrav. Der er 
dog i litteraturen stillet spørgsmålstegn ved denne fortolkning,  da det kan anses for en 229

uforholdsmæssig stor ulempe for alle parterne,  hvis et  udbud skal annulleres,  grundet 
mindre upræcise formuleringer af et mindstekrav. Hvis der således ikke foreligger nogen 
tvivl om, at der blot er tale om en præcisering af et mindstekrav, og at ændringen ikke 
potentielt  vil  påvirke  konkurrencen,  kan  det  muligvis  komme  på  tale  at  ændre  i  et 
mindstekrav.

 Arrowsmith, Sue, (2014), s. 1039.229
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2.2.5 Innovationspartnerskaber

Den sidste udbudsform, der kan vælges af den ordregivende myndighed, er som 
nævnt innovationspartnerskaber, der er en nyskabelse i det nye udbudsdirektiv. Udbuds-
formen er behandlet i art. 31, ligesom den er nævnt flere steder i præamblen til udbuds-
direktivet for at uddybe og forklare indholdet heraf. Som det er tilfældet med samtlige 
udbudsformer, der indeholder en udvælgelsesfase, kan de økonomiske aktører, der ønsker 
at  deltage  i  udbudsprocessen,  anmode herom,  efter  at  ordregiver  har  offentliggjort  en 
udbudsbekendtgørelse, jf.  art.  31, stk. 1, første pkt. I  denne udbudsbekendtgørelse skal 
den ordregivende myndighed angive, at der er behov for en innovativ tjenesteydelse,  230

som ikke kan opfyldes af tjenesteydelser, der allerede er på markedet, jf. art. 31, stk. 1, 
andet pkt.. Dernæst fremgår det af 3 pkt., at “den ordregivende myndighed anfører, hvilke af 
denne  beskrivelses  elementer  der  definerer  de  minimumskrav,  som  skal  opfyldes  i  alle  tilbud. 
Oplysningerne skal være tilstrækkelig præcise til,  at de økonomiske aktører kan identificere den 
ønskede  løsnings  karakter  og  omfang  og  beslutte,  hvorvidt  de  vil  ansøge  om  at  deltage  i 
proceduren”. Til trods for, at navnet innovationspartnerskaber henleder tanken på en yderst 
fleksibel udbudsform, skal der stadig i udbudsbekendtgørelsen angives hvilke krav, der 
skal anses som minimumskrav, og som derfor ikke kan ændres eller forhandles om i løbet 
af udbudsprocessen. Årsagen til, at det er nødvendigt at opstille sådanne minimumskrav, 
er  hensynet  til  gennemsigtigheds-  og  ligebehandlingsprincippet,  der  er  specifikt 
foreskrevet i art. 2. Overholdelsen af disse principper skal sikre, at de økonomiske aktører, 
der  kunne  ønske  at  deltage  i  et  innovationspartnerskab,  ikke  forbigås  ved  at 
udbudsmaterialet ændres i væsentlig grad efter offentliggørelse.

Adgangen  til  at  forhandle  under  udbudsformen  innovationspartnerskaber,  samt 
forhandlingernes  omfang,  fremgår  af  art.  31,  stk.  3-5 .  Af  art.  31,  stk.  3  fremgår,  at 231

“Medmindre  andet  er  fastsat  i  denne  artikel,  forhandler  de  ordregivende  myndigheder  med 
tilbudsgiverne om det indledende og alle efterfølgende tilbud, som tilbudsgiverne afgiver, undtagen 
det  endelige  tilbud,  med  henblik  på  at  forbedre  indholdet  heraf.  Minimumskravene  og 
tildelingskriterierne er ikke genstand for forhandling”.

Artiklen  angiver,  at  der  skal  ske  forhandling  om  det  indledende  tilbud  og  alle 
efterfølgende tilbud, dog ikke det endelige tilbud. På denne måde minder udbudsformen 

 Eller varer/bygge- og anlægsarbejder230

 Implementeret  i udbudsloven § 77231
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meget om udbudsformen udbud med forhandling, da der under begge udbudsformer skal 
forhandles om de afgivne tilbud, indtil ordregiver sætter en tilbudsfrist, hvor de endelige 
tilbud skal være afgivet, ligesom der under begge udbudsformer ikke kan forhandles om 
hverken  minimumskrav  eller  tildelingskriterier.  Efter  tilbudsfristen  kan  der  ikke 232

længere forhandles om elementer i udbuddet eller tilbuddet, for at sikre overholdelsen af 
gennemsigtigheds-  og  ligebehandlingsprincippet.  Hvis  enkelte  tilbudsgivere  havde 
mulighed for at foretage ændringer som følge af en forhandling efter tilbudsfristen, ville 
de øvrige økonomiske aktører, der havde afgivet tilbud, være stillet i en dårligere situation 
end denne tilbudsgiver, da de øvrige økonomiske aktører ikke vil have adgang til at ændre 
tilsvarende i deres tilbud. 

At ligebehandlingsprincippet skal overholdes i  løbet af forhandlingsfasen fremgår 
endvidere  af  art.  31,  stk.  4,  der  ovenstående bestemmelse  minder  om den tilsvarende 
bestemmelse om udbud med forhandling  og foreskriver  således,  at  alle  økonomiske 233

aktører  skal  informeres  om eventuelle  ændringer  i  udbudsmaterialet  ligesom der  skal 
gives yderligere tid for, at de økonomiske aktører kan tilpasse deres tilbud. På samme vis 
må ordregiver ikke “over for de andre deltagere afsløre fortrolige oplysninger, som en ansøger 
eller en tilbudsgiver, der deltager i forhandlingerne, har meddelt, uden dennes samtykke.“, jf. art. 
31, stk. 4, femte pkt.. Endelig fremgår det af art. 31, stk. 5, at forhandlingsfasen kan forløbe 
i  faser,  med henblik på at  begrænse antallet  af  tilbud, der skal  forhandles,  hvis denne 
mulighed er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Dog skal det bemærkes, at artiklen i stk. 7 
indeholder  en  specificering  af  proportionalitetsprincippet,  som også  finder  anvendelse 
under innovationspartnerskaber. Overholdelse af proportionalitetsprincippet indebærer, at 
“partnerskabets  struktur  og  navnlig  varigheden  og  værdien  af  de  forskellige  faser  afspejler 
innovationsgraden  af  den  foreslåede  løsning  og  rækkefølgen  af  de  forsknings-  og  innovations-
aktiviteter, der er nødvendige for udviklingen af en innovativ løsning, der endnu ikke er tilgængelig 
på markedet. Den anslåede værdi af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder skal være 
rimelig i forhold til den nødvendige investering i udviklingen af dem”, jf. art. 31, stk. 7.

2.2.6 Delkonklusion

Samlet  set  må det  konkluderes,  at  adgangen til  at  foretage  ændringer  i  udbuds-
materialet  ikke  er  væsentligt  ændret  siden indførelsen  af  det  nye  udbudsdirektiv.  Det 

 Bestemmelsen minder om art. 29, stk. 3 vedr. udbud med forhandling232

 Bestemmelsen minder om art. 29, stk. 5 vedr. udbud med forhandling233
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generelle forhandlingsforbud, der var udledt af retspraksis gælder fortsat for de mindst 
fleksible udbudsformer offentligt  og begrænset udbud, ligesom der,  ved anvendelse af 
disse  udbudsformer,  gælder  meget  snævre  muligheder  for  at  foretage  ændringer  i 
udbudsmaterialet af hensyn til overholdelsen af ligebehandlings- og gennemsigtigheds-
princippet. 

Under  de  øvrige  og  mere  fleksible  udbudsformer,  konkurrencepræget  dialog  og 
udbud med forhandling, er adgangen til at foretage ændringer i de behov og krav, der er 
opstillet  i  udbudsmaterialet,  samt forhandle med deltagerne/tilbudsgiverne naturligvis 
bibeholdt. 

Under  udbudsformen  konkurrencepræget  dialog  kan  alle  aspekter  af  udbuddet 
drøftes i dialogfasen, hvilket også var tilfældet under det tidligere udbudsdirektiv. Dog 
skal  en  eventuel  begrænsning  af  antallet  af  løsninger  undervejs  i  dialogfasen  ske  på 
baggrund af  de  tildelingskriterier,  der  er  opstillet  i  udbudsbekendtgørelsen,  hvilket  er 
begrundet i hensynet til ligebehandlingsprincippet, der også fremgår direkte af bestem-
melserne om konkurrencepræget dialog, i både det tidligere og det nuværende udbuds-
direktiv.  Dette  kan  fortolkes  således,  at  der  ikke  kan  ske  drøftelser  sted  omkring  de 
offentliggjorte tildelingskriterier i løbet af dialogfasen. Efter tilbudsfristen er adgangen til 
at foretage ændringer også begrænset, idet tilbuddet herefter kun kan afklares, præciseres 
og  optimeres,  hvilket  skal  ske  uden,  at  der  ændres  ved  væsentlige  aspekter  i  enten 
tilbuddet eller de behov og krav, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen.  Umiddelbart 234

efter tildeling af kontrakten kan den ordregivende myndighed føre en dialog med den 
vindende tilbudsgiver med henblik på at bekræfte de økonomiske forpligtelser som den 
vindende tilbudsgiver har påtaget sig. Da der her er tale om en bekræftelse  frem for en 
afklaring,  præcisering eller optimering er der her tale om en yderligere begrænsning i 
ændringernes omfang.

Under  udbudsformen  udbud  med  forhandling  er  der  opstillet  begrænsninger  i 
forhandlingernes  omfang,  idet  det  fremgår,  at  der  ikke  kan  ske  forhandlinger  om  de 
minimumskrav og tildelingskriterier der er offentliggjort i udbudsmaterialet, men at alle 
øvrige  aspekter  af  udbuddet  i  øvrigt  kan  ændres,  som  følge  af  forhandlinger  med 
tilbudsgiverne,  hvis  tilbudsfristen  udskydes  tilsvarende.  Dog  skal  alle  ændringer  og 

 Det antages alene at være en sproglig omformulering at ordet “optimere” er indsat i stedet for “tilpasse”, da 234

tilpasninger oftest også vil være optimeringer
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forhandlinger ske under overholdelse af ligebehandlingsprincippet, hvilket således sætter 
en  øvre  grænse  for  omfanget  af  deres  omfang.  Ligesom  det  var  tilfældet  under 
konkurrencepræget  dialog  kan  den  ordregivende  myndighed  begrænse  antallet  af 
tilbud  på baggrund af de tildelingskriterier der er offentliggjort i udbudsmaterialet.  235 236

Efter  tilbudsfristen er  adgangen til  at  foretage  ændringer  eller  forhandle  med tilbuds-
giverne  yderligere  begrænset  i  forhold  til  under  konkurrencepræget  dialog.  Der  gives 
således ingen mulighed for, hverken at afklare, optimere eller bekræfte de økonomiske 
forpligtelser i det vindende tilbud. Ordregiver skal således blot sikre sig, at minimums-
kravene er opfyldt, og derefter tildele kontrakten på baggrund af tildelingskriterierne.

Udbudsformen  innovationspartnerskaber  minder  i  en  vis  grad  om  udbud  med 
forhandling,  idet  der  først  offentliggøres  et  sæt  udbudsdokumenter  med  angivelse  af 
minimumskrav.  En  væsentlig  forskel  er  dog,  at  der  under  innovationspartnerskaber 
tilsvarende skal angives, at der er behov for innovative varer, tjenesteydelser eller bygge- 
og anlægsarbejder, som ikke kan opfyldes ved indkøb af allerede tilgængelige løsninger. 
Der sættes således mindre krav til udformningen af de minimumskrav, der stilles under 
innovationspartnerskaber,  da ordregiver netop ikke har viden om den ønskede anskaf-
felse, før innovationsprocessen er i gang.

2.3 Ordregivers mulighed for at ændre i en allerede indgået kontrakt

Efter indgåelsen af en offentlig kontrakt kan der i kontraktperioden opstå et behov 
for at foretage ændringer i visse aspekter af kontrakten. Adgangen til  at foretage disse 
ændringer er i  udbudsdirektivet behandlet direkte i  art.  72,  som er implementeret i  §§ 
178-184 i udbudsloven. Indførelsen af denne bestemmelse i direktivet er ny i forhold til det 
tidligere udbudsdirektiv, hvor adgangen til at foretage ændringer i en indgået kontrakt 
fremgik implicit  af  ligebehandlingsprincippet.  Art.  72 må anses som en kodificering af 
Pressetext-dommen,  hvorfor gældende ret ikke er ændret ved indførelsen af bestem-237

melsen, men blot er inkorporeret direkte i udbudsdirektivets tekst. 

 Under konkurrencepræget dialog tales der dog om “løsninger” frem for “tilbud”235

 Tildelingskriterierne kan også være offentliggjort i opfordringen til at afgive tilbud eller i det beskrivende dokument236

 Sag C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Den Østrigske Republik237
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2.3.1 Hovedreglen

Bestemmelsens hovedregel fremgår af art. 72, stk. 5, hvorefter “En ny udbudsprocedure 
i overensstemmelse med dette direktiv er nødvendig for andre ændringer af bestemmelserne i en 
offentlig kontrakt eller en rammeaftale i løbet af dennes løbetid end dem, der er anført i stk. 1 og 2”. 
I  art.  72,  stk.  1  og  2  findes  der  en  udtømmende  liste  af  årsager,  der  kan  begrunde 
ændringer i kontrakten efter indgåelse. Stk. 1 opstiller i litra a - e, en række specifikke 
situationer,  hvor  dette  er  tilfældet.  Stk.  2  sætter  dernæst  en  bagatelgrænse  for 
ændringernes størrelse,  før der er fornyet udbudspligt.  Begge bestemmelser vil  blive 238

gennemgået i det følgende. 

2.3.2 Undtagelser til hovedreglen

Klausuler og optioner i den udbudte kontrakt

Art. 72, stk. 1, litra a,  giver den ordregivende myndighed mulighed for at foretage 239

ændringer  i  en  indgået  kontrakt,  “hvis  ændringerne,  uanset  deres  pengemæssige  værdi,  er 
forudset i de oprindelige udbudsdokumenter i klare, præcise og entydige revisionsklausuler, hvilket 
kan omfatte klausuler om revision af priserne, eller revisionsmuligheder. I disse klausuler fastsættes 
omfanget og arten af eventuelle ændringer eller ændringsmuligheder samt betingelserne for deres 
anvendelse.  De  omfatter  ikke  ændringer  eller  muligheder,  der  kan  ændre  kontraktens  eller 
rammeaftalens overordnede karakter”. Der kan efter ordlyden af bestemmelsen ikke opstilles 
uklare,  upræcise  eller  tvetydige  revisionsklausuler,  da  dette  i  princippet  ville  give 
ordregiver  frit  spillerum  for  at  foretage  efterfølgende  ændringer,  hvilket  strider  mod 
ligebehandlingsprincippet,  hvilket  ligeledes  fremgår  af  betragtning  111,  første  pkt.  i 
præamblen.  I  betragtningen gives  der  ligeledes  eksempler  på  de  ændringsmuligheder, 
som sådanne revisionsklausuler kan medføre, hvilket bl.a. er, muligheden for “at kunne få 
tilpasset  en  kontrakt,  hvis  dette  bliver  nødvendigt  på  grund af  tekniske  vanskeligheder,  der  er 
opstået  under  drift  eller  vedligeholdelse”.  Denne  del  af  betragtningen  har  således  stor 
betydning  for  muligheden  for  at  foretage  ændringer  i  en  kontrakt  om  driften  af  et 
komplekst it-system.

 De såkaldte de minimis-ændringer238

 Bestemmelsen er implementeret i udbudslovens § 179239
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Supplerende anskaffelser

Art. 72, stk. 1, litra b,  giver mulighed for at foretage ændringer i omfanget af den 240

indgåede kontrakt, hvilket betyder at der kan foretages supplerende anskaffelser på de 
betingelser, der er opstillet i nr. I og II. Disse betingelser her hhv. at det “ikke er mulig af 
økonomiske eller  tekniske årsager såsom krav om indbyrdes ombyttelighed eller  interoperabilitet 
med eksisterende udstyr, tjenesteydelser eller installationer, der blev indkøbt i forbindelse med det 
oprindelige udbud” og at det “ville forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af 
den  ordregivende  myndigheds  omkostninger”.  Betingelserne  er  kumulative  og  skal  således 
begge være opfyldt før bestemmelsen kan påberåbes. Også denne bestemmelse kan efter 
dens ordlyd have betydning for ordregivers mulighed for at ændre i en it-kontrakt, da der 
specifikt  nævnes tekniske årsager såsom krav om indbyrdes ombyttelighed eller  inter-
operabilitet med eksisterende udstyr. Som det er beskrevet i kapitel 1 er det ofte tekniske 
årsager, der gør at behovet for ændringer opstår.  Af sidste del af bestemmelsen er der 241

opstillet  en  øvre  grænse  for  omfanget  af  de  supplerende anskaffelser,  idet  værdien af 
sådanne  anskaffelser  ikke  må overstige  50  % af  værdien  af  den  oprindelige  kontrakt. 
Denne  vurdering  skal  laves  hver  gang  der  foretages  supplerende  anskaffelser,  hvilket 
betyder at værdien af hver enkelt supplerende anskaffelse ikke må overstige dette beløb. 
Dette kunne umiddelbart give anledning til at foretage flere supplerende anskaffelser efter 
hinanden for at undgå fornyet udbudspligt. Af denne grund er det, i sidste del af litra b, 
bestemt, at foretagelsen af supplerende indkøb ikke må have til formål at omgå direktivet. 

Uforudsete omstændigheder

Muligheden for at foretage ændringer grundet uforudsete omstændigheder fremgår 
efterfølgende af art. 72, stk. 1, litra c.  For, at denne bestemmelse kan finde anvendelse, 242

skal de tre kumulative betingelser, som er oplistet i  artiklen, alle være opfyldt. For det 
første, skal “behovet for ændring (være) affødt af omstændigheder, som ikke kunne forudses af en 
påpasselig ordregivende myndighed”, jf.  litra c,  nr.  I.  Disse omstændigheder er beskrevet i 
betragtning 109 i præamblen, hvoraf det fremgår, at der er tale om “omstændigheder, der ikke 
kunne  forudsiges  trods  rimeligt  omhyggelige  forberedelser  ved  den  ordregivende  myndigheds 
oprindelige tildeling under hensyntagen til  de tilgængelige midler, det specifikke projekts art og 
kendetegn”. Denne formulering medfører, at udbuddets art og kompleksitet skal vejes op 

 Bestemmelsen er implementeret med enkelte ændringer i udbudslovens § 181240

 Se f.eks. sagen om EFI-systemet hvor problemer vedr. interoperabilitet med de øvrige it-systemer i SKAT gjorde at 241

systemet ikke kunne tages i brug.
 Bestemmelsen er implementeret i udbudslovens § 183242
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mod de forberedelser, som den ordregivende har gjort før opstarten af udbudsproceduren. 
Det  kan  af  den  grund  ikke  begrunde  ændringer  af  en  efterfølgende  kontrakt,  at  den 
ordregivende myndighed ikke ex ante har forberedt udbuddet grundigt nok, ved f.eks. at 
indlede en markedsundersøgelse mv. Det må antages at bestemmelsen vil forøge ordre-
givers muligheder for at foretage ændringer i en kompleks it-kontrakt, da ordregiver ofte 
har begrænset viden om eventuelle problematikker, der kan opstå i kontraktperioden. Dog 
må der på den anden side stilles højere krav til ordregivers forberedelser ved udbud af 
komplekse it-kontrakter frem for udbud af mindre komplekse løsninger. 

For det andet må ændringen ikke berøre den overordnede kontrakts karakter, jf. art. 
72,  stk.  1,  litra  c,  nr.  II.  Bestemmelsen  udspringer  af  gennemsigtighedsprincippet,  og 
betyder, at ordregiver ikke kan ændre den indkøbte løsning til en anden løsning i kon-
traktperioden.  Dette  krav  er  nærmest  en  selvfølge,  da  et  brud  herpå  vil  være  i  klar 
modstrid  med  netop  gennemsigtighedsprincippet,  eftersom  både  potentielle  og  reelle 
tilbudsgivere har forholdt sig til den udbudte løsning under udbudsprocessen.

Endelig fremgår det af art. 72, stk. 1, litra c, nr. III, at ændringerne ikke må føre til en 
prisstigning,  der  er  højere  end  50  %,  af  den  oprindelige  kontrakts  værdi.  Denne 
bestemmelse er helt enslydende med den ovenfor omtalte bestemmelse i litra b, hvorfor 
der henvises til dette afsnit for en uddybning af denne betingelse. 

Udskiftning af økonomisk aktør

I art. 72, stk. 1, litra d , oplistes tre alternative betingelser, der kan legalisere udskift-243

ninger af økonomiske aktører i et kontraktforhold. Den sidste af betingelserne er betinget 
af, at medlemsstaterne vælger at implementere den, hvilket den danske lovgiver ikke har 
valgt  at  gøre  i  udbudsloven.  Det  er  derfor  kun  de  to  første  betingelser,  der  finder 
anvendelse for danske ordregivere. Art. 72, stk. 1, litra d, nr. i, henviser tilbage til litra a, i 
samme bestemmelse  vedrørende revisionsklausuler  i  den udbudte  kontrakt.  Der  gives 
således mulighed for at  udskifte en kontraktpart,  hvis det er muliggjort allerede i  den 
udbudte kontrakt. Bestemmelsen skal i lyset af betragtning 110 i præamblen dog fortolkes 
snævert,  idet  det  af  denne  betragtning  fremgår,  at  den  valgte  tilbudsgiver  ikke  må 
udskiftes med en anden økonomisk aktør uden fornyet udbudspligt, hvilket således også 
må gælde selv om der er optioner på dette i selve kontrakten. Dette skal også ses i lyset af 
principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, der ligeledes skal overholdes efter 

 Bestemmelsen er implementeret i udbudslovens § 182243
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kontraktindgåelse. Alligevel har ordregiver i bemærkningerne til § 182, stk. 1, nr. 1, som 
implementerer  bestemmelsen,  anlagt  den  fortolkning,  at  det  er  muligt  at  udskifte  en 
leverandør,  men det angives ikke yderligere,  hvornår dette kan ske,  hvorfor adgangen 
hertil, stadig må anses for at være begrænset.244

Dernæst kan en udskiftning af økonomiske aktører i et kontraktforhold ske som følge 
af, “en universel eller delvis efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, der opfylder de kriterier for 
kvalitativ udvælgelse, der var gældende for den oprindelige entreprenør, efter omstrukturering af 
virksomhed, herunder overtagelser, fusioner, erhvervelser eller insolvens” , jf. art. 72, stk. 1, litra 245

d, nr. ii. Den første betingelse der kan udledes af det ovenstående er, at den nye kontrakt-
part ville kunne prækvalificeres i henhold til de oprindelige krav i udbuddet. Dette må ses 
som en delvis kodificering af gældende ret efter Pressetext-dommen , hvorefter der var 246

adgang  til  at  foretage  interne  omstruktureringer  hos  de  økonomiske  aktører,  da  den 
egentlige kontraktpart  ikke ændres.  Ud fra bestemmelsens ordlyd er  der dog givet  en 
udvidet adgang til at ændre kontraktparter som følge af fusioner. I betragtning 110 i præ-
amblen er det specifikt angivet, at der, især hvis kontrakten tildeles flere virksomheder 
(f.eks. et konsortium), skal være mulighed for at ændre i kontraktparterne heri. Endelig 
fremgår det som en betingelse i sidste del af bestemmelsen, at udskiftningen af kontrakt-
part ikke må medføre andre væsentlige ændringer af kontrakten eller have til formål at 
omgå  anvendelsen  af  direktivet,  hvilket  sætter  en  grænse  for  adgangen  i  at  foretage 
udskiftninger. 

Den sidste begrundelse for at ændre i kontraktparterne findes i art. 72, stk. 1, litra d, 
nr. iii, som, jf. ovenfor, ikke er implementeret i udbudsloven. Bestemmelsen giver ordre-
giver adgang til  selv at påtage sig hovedentreprenørens  forpligtelser over for under-247

leverandører, hvilket kan være brugbart, hvis den primære kontraktpart bliver insolvent 
eller lignende. 

 Der må derimod være bredere adgang til at udskifte underleverandører i henhold til bestemmelsen, ligesom det var 244

tilfældet i C-91/08, Wall AG mod Stadt Frankfurt am Main, (FES) GmbH, pr. 39 (Wall-dommen)
 Anvendelsen af ordet “entreprenør” i bestemmelsen må antages at være en forkert formulering, idet det må antages 245

også at gælde for andre kontraktparter i kontrakter om varer eller tjenesteydelser. 
 EU-domstolens dom i sag C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Den Østrigske Republik246

 pr. 44 og 45
 Eller den primære kontraktpart, i henhold til fodnote 245 ovenfor, om anvendelsen af ordet entreprenør.247
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Ikke-væsentlige ændringer

Den sidste betingelse, der kan begrunde ændringer i en indgået kontrakt, findes i art. 
72, stk. 1, litra e, hvorefter ændringer kan foretages, “såfremt ændringerne uanset deres værdi 
ikke er væsentlige som defineret i stk. 4”. Der henvises således til stk. 4,  hvori der er oplistet 248

en ikke-udtømmende liste over ændringer der altid vil være væsentlige , hvilket derfor 249

skal ses som en opsamlingsbestemmelse, der skal overvejes, hvis ikke ændringerne kan 
foretages i henhold til stk. 1 eller stk. 2. Listens indhold er en kodificering af præmis 74 i 
Pressetext-dommen, der ligeledes beskriver de forhold, der kunne medføre at ændringer 
var væsentlige. 

I  henhold  til  art.  72,  stk.  4,  litra  a,  er  der  tale  om  væsentlige  ændringer,  hvis 
“ændringen indfører betingelser, som ville have givet mulighed for at give andre ansøgere end de 
oprindeligt udvalgte adgang eller for at acceptere et andet tilbud end det oprindeligt accepterede, 
eller som ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren”. Denne bestemmelse er 
meget bred, idet det blot betinges at ændringen giver mulighed for, at andre ansøgere ville 
være  udvalgt,  et  andet  tilbud  ville  være  valgt  eller  yderligere  deltagere  ville  være 
interesseret i udbuddet. Da de fleste ændringer, som beskrevet i tidligere afsnit, potentielt 
kan medføre, at andre økonomiske aktører vil være interesseret må de fleste ændringer 
således anses for væsentlige.

Efterfølgende fremgår det af bestemmelsens litra b, at ændringer ligeledes anses for 
væsentlige,  hvis  “ændringen  ændrer  kontraktens  eller  rammeaftalens  økonomiske  balance  til 
entreprenørens  fordel  på  en  måde,  som  den  oprindelige  kontrakt  eller  rammeaftale  ikke  gav 
mulighed for”. Der må således ikke gives den økonomiske aktør bedre vilkår end dem, der 
fremgår af den oprindelige kontrakt.

Det  bestemmes  i  litra  c,  at  en  ændring,  der  medfører  en  betydelig  udvidelse  af 
kontraktens anvendelsesområde også anses for væsentlig. Der gives dog ikke yderligere 
forklaring på begrebet betydelig udvidelse,   og det må således komme an på en konkret 
vurdering om kontraktens anvendelsesområde er betydeligt udvidet.  Da bestemmelsen 
imidlertid skal ses som en form for opsamlingsbestemmelse, må det antaget at adgangen 
til at udvide kontraktens anvendelsesområde er begrænset. 

 Implementeret i udbudslovens § 178248

 Dog med forbehold for undtagelserne i stk. 1 og 2249
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Endelig  er  det  i  bestemmelsens  litra  d,  bestemt  at  alle  udskiftninger  af  leveran-
dører,  udover de tilfælde, der er nævnt i  stk. 1, litra d, anses for at være væsentlige 250

ændringer. 

Ændringer med værdi under bagatelgrænsen

I  art.  72,  stk.  2  i  er  der  opstillet  en  bagatelgrænse  for,  hvornår  ændringer  kan 251

foretages,  uanset om de falder ind under hovedreglen i stk. 5, eller om de er omfattet af 252

undtagelserne  i  stk.  1  og  2.  Ændringer  kan  i  henhold  til  bestemmelsen  således  altid 
foretages, hvis værdien er lavere end enten tærskelværdierne i art. 4 i udbudsdirektivet 
eller 10 % af værdien af den oprindelige kontrakt.  Betydningen af denne bestemmelse er 253

dog noget uklar, idet en forhøjelse af prisen, særligt hvis leverancens omfang er fastholdt, 
kan være i strid med ligebehandlingsprincippet eller statsstøttereglerne, ligesom det kan 
medvirke til at ændre kontraktens økonomiske balance til den økonomiske aktørs fordel. I 
modsætning  til  reglerne  om  supplerende  anskaffelser,  som  er  behandlet  ovenfor,  kan 
ordregiver ikke foretage separate ændringer, og dermed forblive under bagatelgrænsen, 
da  alle  ændringer  skal  lægges  sammen  før  værdien  kan  fastslås.  Hvis  ændringernes 
samlede værdi overstiger en af disse grænser, skal det i stedet vurderes om ændringen er 
væsentlig i henhold til stk. 4, hvilket som nævnt ofte vil være tilfældet.

2.3.3 Delkonklusion

Ovenstående analyse af gældende ret på området vedr. ordregivers muligheder for at 
ændre i en allerede indgået kontrakt, i henhold til art. 72 i det nye udbudsdirektiv viser, at 
der som hovedregel skal ske fornyet udbud, hvis der foretages andre ændringer end dem, 
der er specifikt oplistet i bestemmelsen. Da adgangen til at foretage disse ændringer, der 
var implicit reguleret i det tidligere udbudsdirektiv gennem principperne om ligebehand-
ling og gennemsigtighed, er indført i det nuværende udbudsdirektivet i art. 72, ved en 
kodificering af Pressetext-dommen, er de undtagelser der kan tillade ændringer i kontrak-
ten, oplistet i stk. 1 og 2, og omfatter:

• ændringer som følger af klausuler eller optioner i den udbudte kontrakt (stk. 1, litra 
a) 

• supplerende anskaffelser (stk. 1, litra b) 

 Betegnelsen “entreprenør” anvendes i bestemmelsen250

 Implementere i udbudslovens § 180251

 I betragtning 107 i præamblen tales der om “de minimis-ændringer”252

 Hvis der er tale om kontrakter vedr. varer eller tjenesteydelser. For bygge- og anlægsarbejder er grænsen sat ved 15 %253
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• ændringer som følge af uforudsete omstændigheder (stk. 1, litra c) 
• ændringer af en kontraktpart (stk. 1, litra d)
• ikke-væsentlige ændringer (stk. 1, litra e)

Begrebet væsentlige ændringer er defineret i art. 72, stk. 4, der definerer en ændring 
som væsentlig, hvis den kunne have ændret på de udvalgte ansøgere, haft indflydelse på 
hvilket tilbudsgiver der fik tildelt opgaven, eller blot gør det muligt at andre tilbudsgivere 
potentielt ville være tiltrukket af udbuddet, jf. stk. 4, litra a. Denne definition af væsentlige 
ændringer, omfatter de fleste ændringer, da det kan være svært at føre bevis for, at ingen 
tilbudsgivere potentielt er blevet forbigået i udbudsprocessen. Tilsvarende er der tale om 
væsentlige ændringer hvis de ændrer på kontraktens økonomiske balance til  fordel for 
den økonomiske aktør, jf. stk. 4, litra b, eller hvis de medfører en betydelig udvidelse af 
kontraktens  anvendelsesområde,  jf.  stk.  4,  litra  c.  Endelig  vil  alle  andre  ændringer  af 
kontraktparter end dem, der specifikt er nævnt i stk. 1, litra d, være væsentlige ændringer, 
jf. stk. 4, litra d. Det må således navnligt tænkes at være ændringer af de i stk. 1, litra a-d 
omhandlede slags, der kan foretages uden afholdelse af fornyet udbud.

Der er dog også opstillet en bagatelgrænse i bestemmelsen, hvorefter ændringer kan 
foretages,  hvis  deres  værdi  udgør  mindre  end  tærskelværdierne  og  10  %  af  den 
oprindelige kontrakts værdi, uanset om de er omfattet af art. 72, stk. 1 og 2.  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3 Økonomisk analyse

I  dette  kapitel  vil  der  blive  foretaget  en økonomisk analyse  af  de  forhold der  er 
relevante mht. komplekse it-kontrakter. De generelle betingelser og forudsætninger for en 
efficient  kontrakt  vil  blive  analyseret  og  illustreret  i  kapitel  3.1.  Derefter  vil 
konkurrenceforhold og forhandlingsstyrken blive analyseret i kapitel 3.2. Minimeringen af 
omkostninger forbundet med udbudsprocessen og det efterfølgende kontraktforhold vil 
blive analyseret i kapitel 3.3. Herefter vil forbedringsmulighederne i ordregivers handle-
måde blive analyseret i kapitel 3.4.

3.1 Hvordan opnår man en efficient kontrakt?

For  at  undersøge  og  analysere  forudsætningerne  for  en  efficient  kontrakt,  er  det 
nødvendigt først at definere, hvad efficiens er. Økonomisk efficiens er som udgangspunkt 
en  situation,  hvor  enhver  ressource  er  allokeret  optimalt  mellem parterne,  og  dermed 
minimering af spild. Under efficiens findes konceptet om Pareto-efficiens, hvor en situation 
er efficient såfremt en ændring af situationen ikke kan stille den ene aktør bedre, uden at 
stille  den anden aktør  dårligere.  For  at  opnå en pareto-efficient  tilstand i  et  kontrakt-
forhold anvendes “Coase-teoremet”.

3.1.1 Coase-teoremet

I 1937 skrev Ronald Coase artiklen “The Nature of the Firm”,  hvori der argumenteres 254

for, hvordan organisering i firmaer mindsker transaktionsomkostningerne og højner pro-
duktionsforholdene. Ronald Coase opsummerer sin artikel fra 1937 om firmaer i sin artikel 
fra 1960  med ordene: “It is clear that an alternative form of economic organisation which could 255

achieve the same result at less cost than would be incurred by using the market would enable the 
value  of  production to  be  raised.  As  I  explained  many years  ago,  the  firm represents  such  an 
alternative to organising production through market transactions”.256

Herefter  fortsættes  artiklen  med  at  argumentere  for  de  mindskede  transaktions-
omkostninger gennem organisering i firmaer således, “Within the firm individual bargains of 
production are eliminated and for a market transaction is substituted an administrative decision. 

 Coase, Ronald, (1937)254

 Coase, Ronald, (1960)255

 Coase, Ronald, (1960), s. 16256
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The rearrangement of production then takes place without the need for bargains between the owners 
of the factors of production”. Hermed påbegyndes argumentationen for, hvordan man kan 
gøre processen mere efficient. Dette udbygges senere i artiklen, hvor Ronald Coase argu-
mentere for, at for kunne foretage en efficient transaktion, med minimerede eksternaliteter, 
skal nogle grundbetingelser være opfyldt, før det kan foregå efficient. Det samlede output 
af disse to artikler er sammensat til der kaldes “Coase-teoremet”.

Coase-teoremet beskriver kort sagt, at en handel vil være pareto-efficient, såfremt tre 
betingelser er opfyldte, uagtet af hvordan ejendomsrettighederne er allokeret inden for-
handlingen starter. De tre betingelser er:

i. Veldefinerede ejendomsrettigheder
ii. Rationelle aktører
iii. Ingen/lave transaktionsomkostninger

Dette betyder, at det er ikke nødvendigt med love og regler, der bestemmer og sikrer 
efficiente  kontrakter,  men  de  kan  hjælpe  med  at  understøtte  dem.  Dette  skyldes  at 
retsområdet  vedr.  kontrakter  er  omfattet  af  partsautonomi,  hvorfor  parterne  i  en 
kontraktforhandling  kan  forhandle  interpartes  uden  retlige  konsekvenser,  hvis  blot 
parterne holder sig inden for de ydre rammer der er opstillet af lovgiver. Hvis disse ram-
mebetingelser er meget snævre vil der være stor chance for at parterne ikke ender ud med 
en efficient kontrakt. Omvendt vil loven ikke have indflydelse på kontraktens efficiens, 
hvis rammebetingelserne er meget brede, og parterne derfor ikke ville ønske at overtræde 
disse,  selv  hvis  de  havde  muligheden  herfor.  Coases  artikel  undersøger  både  de 
situationer, hvor lovgiver har fastsat ansvarsforpligtelser, samt situationer hvor de er ikke 
har fastsat ansvarsgrundlag.  

For at få analyseret Coase-teoremet ordentligt, er det nødvendigt at undersøge de tre 
delelementer hver for sig, samtidig med at de sammenholdes med forholdet til kontrakter 
og indkøb generelt set, dog vil det holdes til paradigmet om den nyinstitutionelle øko-
nomi, som er forklaret i kapitel 1.5.4.

i. Veldefinerede ejendomsrettigheder
Ejendomsrettighederne  i  forbindelse  med  udbud  af  komplekse  it-kontrakter  er 

ganske veldefinerede. Der er (og bør være) klare regler for, hvornår en ordregiver kan ud-
byde driften af et system og hvornår de selv ejer kildekoderne og eventuelt proprietært 
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software. I den henseende kan det forekommer problematisk, når ordregiver skal udbyde 
driften af et system, hvor ordregiver ikke selv ejer koderne eller funktionaliteten. Hermed 
er det op til tilbudsgiver at skulle udvikle noget der kan arbejde omkring dette problem. 
Dette vil så medføre nogle andre omkostninger, der essentielt ikke er ønskværdige, her-
under omkostninger til et bypass-system (f.eks. hvis et system ikke kan overtage den funk-
tionalitet  som det  oprindelige system dækkede)  eller  omkostninger til  oprettelse af  ny 
data, hvis rettighederne til de eksisterende data er tilfaldet leverandøren.

Coase skriver i sin artikel: “It is necessary to know whether the damaging business is liable 
or not for damage caused since without the establishment of this initial delimitation of rights there 
can be no market  transactions to  transfer  and recombine them. But the ultimate result  (which 
maximises the value of production) is independent of the legal position if  the pricing system is 
assumed to work without cost.“.  Dette kan skaleres til alle kontraheringer i og med, at der 257

kan kontraheres nærmere omkring ansvarsgrundlaget. Partsautonomien i erhvervsretten 
medfører, at man kan forhandle om hvem der er ansvarlige i det indbyrdes forhold, uagtet 
hvad baggrundsretten dikterer, såfremt ejendomsrettighederne er veldefinerede.

ii. Rationelle aktører
Betingelsen om at de økonomiske aktører der deltager i en forhandling skal være 

rationelle for at opnå en efficient kontrakt, kan ikke siges at være opfyldt på markedet for 
komplekse it-kontrakter.  Den ny-institutionelle  økonomi ændrer også ved rationalitets-
begrebet, hvilket er beskrevet i kapitel 1, således at begreber som reciprocitet og begrænset 
rationalitet  inddrages i  analysen.  Dette medfører bl.a.  at  rationelle økonomiske aktører 
ikke nødvendigvis vil egen-maksimere på kort sigt, men ser konsekvenserne på længere 
sigt, og dette rationalitetsbegreb passer bedre på den reelle situation på udbudsområdet. 
Dette skyldes  at anvendelsen af begrænset rationalitet generelt er mere retvisende end 
den fuldkomne rationalitet, hvilket således også må gælde på markedet for komplekse it-
kontrakter.  Dette  underbygges  af  Herbert  A.  Simon som mener,  at  “people  have  limited 
cognitive capacities”. I modsætning hertil argumenterer Ellickson for, at “In some contexts a 
person’s perceptions seem to be distorted not by lack of cognitive capacity but rather by cracks in his 
lens”, hvormed han mener, at det ikke er aktørens manglende kapacitet til  at overskue 
valgene,  men  nærmere,  at  det  er  grundet  ufuldkommen  information  (mere  om  dette 
senere).

 Coase, Ronald, (1960), s. 8257
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iii. Ingen/lave transaktionsomkostninger
Også betingelsen om at der skal være ingen eller lave transaktionsomkostninger kan 

sige ikke at være overholdt ved indgåelse af offentlige kontrakter. Dette skyldes at der i 
forbindelse  med  offentlige  indkøb  vil  være  både  omkostningerne  ved  at  køre  en 
udbudsproces, omkostninger til udarbejde af tilbud, den forestående forhandling og de 
efterfølgende omkostninger forbundet med udførelsen af kontrakten genstand. Udbuds-
reglerne skal ikke følges af private parter, der handler med hinanden, hvorfor udbuds-
reglerne i sig selv udgør en transaktionsomkostning for parterne i et offentligt udbud, da 
der  sættes  nogle  rammebetingelser  for,  hvordan  transaktionen  skal  foregå.  Derudover 
bistår udbudsreglerne med en del fordyrende mellemled (mere om dette senere).

3.1.2 Er coase-teoremet anvendeligt?

For at opnå en pareto-efficient kontrakt ved udbud af offentlige kontrakter iht. coase-
teoremet skal der for det første være fri  adgang til  forhandling mellem parterne.  Hvis 
dette ikke er en mulighed kan Coase-teoremet ikke finde anvendelse i sin rene form. Dette 
er  netop  tilfældet,  da  udbudsreglerne  medfører,  at  parterne  ikke  kan  forhandle  frit 
omkring, hvordan det interpartes kontraktforhold skal være, samt at udbudsreglerne med-
fører øgede transaktionsomkostninger, hvorved coase-teoremets antagelser ikke opfyldes. 
Derfor  er  det  nødvendigt  at  anvende  et  andet  efficiens  begreb  sammen  med  Coase-
teoremet, for at opnå et efficient forhold.

3.1.3 Udvidet efficiens

Da anvendelsen af Coase-teoremet, jf. afsnittet ovenfor, ikke kan anvendes i sin rene 
form ved udbud af komplekse it-kontrakter, er det nødvendigt at opstille andre antagelser 
i teorien, for at analysere betingelserne for at opnå en efficient kontrakt, under overhold-
else af udbudsreglerne. Først vil efficiensbegrebet blive behandlet i  dette afsnit,  hvilket 
skyldes at Coase-teoremet anvender Pareto-efficiens som ikke giver et retvisende billede af 
den samlede samfundsefficiens. I  figur X er det grønne område en Pareto forbedring i 
forhold til krydspunktet (0,0), da det stiller den ene aktør bedre uden at den anden aktør 
taber på det. Den “fyldte” linje er den pareto-optimale linje (også kaldet Pareto frontier), 
hvilket  vil  sige,  at  det  er  den  maksimale  nytte,  der  kan  skabes  set  ud  fra  et  pareto-
optimerende synspunkt.  Hermed vil  enhver pareto-forbedring være i  det  grønne felt  i 
figuren. Hvis der derimod skal ses på den samlede samfundsnytte, og ikke alene alloke-
ringen mellem de to parter, skal en anden form for efficiens anvendes, nemlig Kaldor-
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Hicks-efficiens (det røde og det grønne område). Kaldor-Hicks efficiens tillader således, at 
den ene part stilles dårliger, sålænge den samlede nytte forbedres. Kaldor-Hicks efficiens 
tillader derved, at den ene part kompenserer den anden part, og dermed i sidste ende øger 
den samlede velfærd. Hermed åbnes der også op for at parterne kan forhandle omkring 
allokeringen af den samlede nytte, og i afhandlingens situation er det vigtig at kigge på 
det samlede samfundsnytte, da den ene part er offentlig ordregiver, og dermed anvender 
skattekroner til at afholde udbud.

Kaldor-Hicks efficiens kan illustreres gennem et eksempel om forholdene i Shasta-
county.  Her vises, hvordan beboerne i det lille lovløse county ordner deres udfordringer 258

ved hjælp af indbyrdes aftaler og overenskomster, der er derfor ikke behov for en statslig 
eller central indblanding. Faktisk viser det sig, at beboerne fandt ud af at lave ordninger, 
der var langt mere Kaldor-Hicks-efficiente end de normale juridiske ansvarsregler, gen-
nem arbejdet med normer og social styringsmekanismer. Beboerne i Shasta-county valgte 
at  forhandle  omkring omkostningerne  i  forbindelse  med opbygningen af  et  hegn,  der 
skulle beskytte en bondes afgrøder fra at blive spist  af  en avlers køer.  Selvom det var 
avleren, hvis køer der spiste afgrøderne, der var ansvarlig over for bonden, var det billigere 
for bonden med afgrøderne at omhegne sine afgrøder, frem for at omhegne køerne. Derfor 
lavede de den ordning, at avleren betalte bonden for at opsætte hegnet. 

Dette kan illustreres, i simplificeret form, ved nogle værdier for omkostninger i de 
forskellige situationer. Hvis der ikke opsættes noget hegn vil avlerens køer forvolde skade 

 Ellickson, Robert C., (1991), s. 13ff258
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på bondens afgrøder for 5. Hvis bonden kan sætte hegn om sine afgrøder for 3, mens det 
har en omkostning på 4 for avler at sætte hegn om sine køer, da arealet for afgrøderne er 
langt større end arealet for de græssende køer. Dette kan illustreres ved at opstille omkost-
ningerne for hhv. bonden og avleren i to situationer med forskellige ansvarsregler. 

Hvis avler bærer ansvaret for skade på bondens afgrøder, vil bonden få erstatning for 
denne skade, hvorfor hans BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) vil være 
0. Han har således ikke incitament til at opsætte hegnet, da dette vil medføre en omkost-
ning på 3. Avleren vil på den anden side være interesseret i at opstille et hegn, da dette vil 
have en lavere omkostning (4) end det vil have hvis bondens afgrøder bliver skadet (5). 
Avlers BATNA er således 4, da dette er den omkostning som skal afholdes, hvis parterne 
ikke bliver enige om en løsning. Dette betyder altså, at avlers opsætning af hegn vil være 
den Pareto-efficiente løsning, da ingen parter kan stilles bedre, uden at den anden stilles 
værre. Omvendt til parterne have incitament til at forhandle om, hvem der skal opsætte 
hegnet, da omkostningerne hertil er forskellig for bonden og avleren. Hvis parterne aftaler, 
at  bonden  skal  opsætte  hegnet  (medfører  en  omkostning  på  3),  og  at  avler  herefter 
kompenserer bonden for de afholdte omkostninger vil den samlede gevinst være lig med 
besparelsen på 1. Denne gevinst kan enten tilfalde bonden eller avler, eller deles mellem 
disse, afhængigt af parternes forhandlingsstyrke, som bliver behandlet senere.

Hvis ansvarsreglerne derimod er vendt om, således at det er 
bonden der bærer ansvaret, vil avleren ikke have grund til at opsætte et hegn, da han ikke 
er ansvarlig for eventuelle skade på bondens afgrøder. På den anden side vil bonden i 
dette tilfælde være interesseret i at minimere omkostningerne ved at opsætte et hegn, til en 
omkostning på 3, frem for at bære omkostningerne på 5, ved at hegnet ikke opføres. 
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Dette beviser påstanden om at parterne i et kontraktforhold vil ende ud i en efficient 
kontrakt, hvis antagelserne fra Coase-teoremet er overholdt, uanset hvilken ansvarsregel 
der finder anvendelse i  praksis.  I  eksemplet vil  det således være bonden der opsætter 
hegnet  uanset  ansvarsreglen.  Hvis  Coase-teoremet  sættes  sammen  med  Kaldor-Hicks 
velfærdsmaksimerende princip vil der, i et marked med høje transaktionsomkostninger, 
skulle tilegnes ejendomsrettighederne og dermed ansvarsgrundlaget til den part som kan 
bære ansvaret med lavest omkostning.  Dette formuleres i litteraturen som “(...) to supple-259

ment the Coase theorem with Kaldor-Hicks wealth-maximization principles, by suggesting that, 
where market transaction costs are substantial, property rights should be assigned to those who 
value them most.”. Det vil derfor være ønskeligt at tillade forhandlinger i løbet af en ud-
budsprocedure, da dette vil føre til et efficient resultat uanset indholdet af den bagvedlig-
gende lovgivning. Hvis der derimod opstilles begrænsninger i forhandlingsmulighederne, 
og derigennem ved at transaktionsomkostningerne forøges, er det nødvendigt at lovgiv-
ningen regulerer ansvarsgrundlaget for at ende ud i en efficient kontrakt. Det skal derfor i 
et  senere  afsnit  analyseres,  hvilke  transaktionsomkostningerne  der  er  forbundet  med 
udførelsen af et udbud, og hvordan disse minimeres. I det følgende vil de afledte beting-
elser for at ende ud i en efficient kontrakt blive behandlet, hvilket omfatter konkurrence-
forholdene på det givne marked, og derved parternes individuelle forhandlingsstyrke og 
transaktionsomkostningerne i forbindelse med afholdelse af udbud, for at se på hvordan 
disse kan minimeres samlet set.

3.2 Konkurrenceforhold

Overføres ovenstående eksempel fra Shasta county til situationen ved afholdelse af 
offentlige udbud, er det ikke længere tilstrækkeligt at den samlede velfærdsnytte maksi-
meres parterne imellem. Dette skyldes at parterne i denne situation vil være ordregiver og 
tilbudsgiver, og da ordregiver anvender skattekroner til indkøbet, vil det ligeledes være et 
krav at ordregiver opnår en del af gevinsten der følger af en efficient kontrakt. Som det er 
beskrevet i afsnittet ovenfor, vil fordelingen af dette overskud afhænge af parternes indivi-
duelle forhandlingsstyrke, hvorfor det bliver relevant at se på markedsformernes indfly-
delse på denne forhandlingsstyrke.

 Berman Center for Internet and Society at Harvard University259
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3.2.1 Markedsformens indflydelse

Får at få etableret og fastlagt konkurrenceforholdene på markedet skal der anvendes 
en markedsanalyse, der derigennem vil vise hvordan magtbalancen er på markedet. Dette 
vil have indflydelse på forhandlingsstyrken hos hhv. ordregiver og tilbudsgiver, ligesom 
markedsformen har indflydelse på hvilken af parterne, der høster frugterne af den effici-
ente kontrakt i sidste ende.

Til analysen omkring markedsformerne anvendes Porters Five Forces model.  Den-260

ne model er anvendelig for at se på, hvilke forhold der har indflydelse på den situation en 
tilbudsgiver og en ordregiver vil have i forhold til deres tilgang til udbuddet.

Mardedsforholdene afhænger hovedsageligt af kompleksiteten af den udbudte kon-
trakts genstand. Når der er tale om ukomplekse it-kontrakter vil markedssituationen være 
præget af mere konkurrence i forhold til når der er tale om en kompleks it-kontrakter. År-
sagen hertil vil blive analyseret i det følgende.

i. Leverandørens forhandlingsstyrke
Ved udbud af ukomplekse kontrakter vil forhandlingsstyrken være relativt lav, da 

der vil være mange potentielle leverandører på markedet. Jo flere aktører der findes på 
markedet, jo mere vil disse leverandører konkurrere på prisen, og fra økonomisk teori  261

kan det ses, at forhandlingsstyrken vil ligge på ordregiver, hvis der er fuldkommen kon-
kurrence. Omvendt gælder det for komplekse kontrakter, da der på markedet for disse 
kontrakter vil være få leverandører. Dette medfører, i modsætning til under fuldkommen 

 Porter, Michael E., (1998) 260

 Smith, Adam, Strahan, W., and Cadell, T., (1776), Book I, Chapter 7, para 9261
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konkurrence,  at  forhandlingsstyrken  vil  bevæge  sig  i  tilbudsgivers  retning,  jo  færre 
leverandører der er på markedet. Ved et fuldkomment monopol vil tilbudsgiver således 
have hele forhandlingsstyrken, hvorfor tilbudsgiver vil ende op med at tage hele gevin-
sten, der kommer af den efficiente kontrakt.

ii. Aftagernes forhandlingsstyrke (ordregiver)
Forhandlingsstyrken som er beskrevet ovenfor, gælder omvendt for købers forhand-

lingsstyrke, som således vil være højere ved udbud af ukomplekse kontrakter, da dette vil 
medføre  flere  aktører  på  markedet.  I  tillæg  hertil  vil  købers  forhandlingsstyrke  også 
variere positivt med andelen af leverandørens samlede slag som køber står for. På mar-
kedet for komplekse it-systemer vil de økonomiske aktører på markedet være så store at 
de offentlige myndigheder ikke individuelt kan påvirke leverandørerne i væsentlig grad.

iii.Truslen fra nye indtrængere
Ved afholdelse af udbud af ukomplekse it-kontrakter truslen fra nye aktører være 

høj, da der vil være relativt lave indgangsbarrierer til markedet, og det vil derfor være 
forholdsvis let at starte en virksomhed op, der kan påtage sig rollen som leverandør af de 
ukomplekse ydelser.  Omvendt  vil  truslen fra  nye indtrængere være lav ved udbud af 
komplekse kontrakter,  da der  vil  være forholdsvis  høje  indgangsbarrierer  til  markedet 
fordi løsningen er svær at udvikle, ligesom udbudsprocessen kan være omkostningstung 
for  begge  parter.  Det  vil  derfor  være  svært  for  en  nystartet  virksomhed,  at  kunne 
konkurrere med de store spillere på markedet, hvilket følger af, at indgangsbarrierne er 
højere. Da afhandlingen omhandler komplekse it-kontrakter da det konkluderes, at truslen 
fra nye indtrængere på dette marked er lav, hvilket skaber mindre konkurrence.

iv. Truslen fra substituerende produkter
Ved ukomplekse kontrakter vil truslen fra substituérbare goder også være relativt 

høj, da det vil være muligt at finde en alternativ løsning til det ukomplicerede behov man 
ønsker at få dækket. Det kan f.eks. være, at man vælger at købe kuglepenne frem for bly-
anter, hvilket vil kunne dække samme basale behov om at kunne nedfælde sine tanker, 
men vil ikke være særlig komplekst at udskifte. Omvendt gælder det for komplicerede 
kontrakter, hvor truslen fra substituérbare goder er lav, da de løsninger der er tale om, i 
sagens natur dækker meget komplekse behov. Dermed kan der ikke findes et alternativ til 
at dække behovet.
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v. Rivalisering mellem eksisterende konkurrenter
Af ovenstående 4 forhold kan det konkluderes at rivaliseringen mellem de eksiste-

rende  konkurrenter  på  markedet  vil  være  højest,  hvis  der  er  tale  om  ukomplekse  it-
kontrakter. Dette skyldes bl.a. at der vil være flere konkurrenter, da indgangsbarrierne til 
markedet er lave. Derudover vil konkurrenterne konkurrere mere på prisen, jo flere aktø-
rer  der  er  på  markedet,  hvilket  medfører  større  rivalisering.  Den  højere  rivalisering 
mellem konkurrenterne  medfører  at  forhandlingsstyrken  på  markedet  falder  til  ordre-
givers fordel, ved ukomplekse it-kontrakter. Det omvendte gør sig gældende, hvis der er 
tale om komplekse kontrakter. Dette skyldes at markedet for komplekse kontrakter har 
færre  leverandører  bl.a.  grundet  højere  indgangsbarriere,  hvilket  flytter  forhandlings-
styrken til tilbudsgiverne, og derved minimerer rivaliseringen mellem disse. 

3.2.2 Er markedet for komplekse it-kontrakter et oligopol?

En rapport  som IDC lavede  for  Microsoft  i  2010 
viser at der reelt kun er få leverandører på markedet for 
komplekse  it-ydelser.  I  rapporten  illustreres  de  største 
leverandører af it-ydelser, hvor navnligt IBM, CSC, KMD 
og Atea er de store. De står samlet for 48,1 % af forbruget 
af it i det offentlige.  Atea står dog for hardware og er 262

derfor  ikke  relevante  i  med  hensyn  til  komplekse  it-
kontrakter.  Microsoft står primært for kontorpakker, mens Logica (nu CGI) primært står 263

for it-konsulentbistand. Inden for forbruget vedr. it-services står IBM, CSC og KMD for 56 
% af det samlede forbrug.  I forhold til denne graf skal 264

det  nævnes,  at  både  Atea  og  Logica,  samt  Hewlett-
Packard  og  Accenture  ikke  leverer  de  komplekse  it-
kontrakter denne afhandling omfatter. Hvorved det reelt 
kun er de tre store der er i markedet. Selvom rapporten 
er  fra  2010  har  aktører  i  markedet bekræftet  at 
situationen er stort set uændret i 2016.265

 IDC, Marts 2010262

 Atea er primært leverandør af hardware og rådgivningsydelser til det offentlige263

 IDC, Marts 2010264

 Uformelle samtaler med konsulenter i markedet265

�94

Figur 3.3

Figur 3.4



3 ØKONOMISK ANALYSE

Herudover findes der tidligere eksempler på, at når der er mindre virksomheder der 
er  relevante  i  forhold  til  et  udbud,  vil  de  blive  opkøbt  af  de  tre  store.  Dette  kan 
eksempelvis  ses,  da  Forsvaret  udbød  deres  Koncernfælles  Elektroniske  Sags-  og 
Dokumenthåndteringssystem  (KESDH),  hvor  der  bl.a.  var  eksperter,  der  mente,  at 
udbuddet var “rent skuespil” fordi der reelt kun var én leverandør (CSC) der ville genvinde 
udbuddet.  Dog endte det med at det var KMD, der vandt udbuddet, ved at opkøbe 266

ScanJour der havde skrevet grund-systemet Captia. Derved vandt KMD alene ved at have 
indkøbt  sig  til  ekspertise  og  viden  omkring  det  forestående  udbud.  Altså  sker  der 267

konsolidering  på  markedet,  når  der  er  andre  interessante  aktører  at  opkøbe,  hvilket 
mindsker  for  ikke  at  sige  eliminerer  konkurrence  fra  andre  end  de  tre  store.  Dette 
underbygges  også  af  Netcompany,  der  kalder  situationen for  “de  facto  monopoler  i  stat 
(CSC) og kommunalt (KMD) regi”.  Meget af forklaringen skal findes i historien, ved at 268

CSC købte Datacentralen fra den danske stat i  1996 og KMD (tidligere Kommunedata) 
blev  privatiseret  i  december  2008,  hvormed mange  af  de  systemer  som det  offentlige 
anvender i dag oprindeligt kommer fra disse to leverandører.

3.2.3 Konkurrenceforholdenes indflydelse på forhandlingsstyrken

Når markedssituationens påvirkning på forhandlingsstyrken er analyseret ovenfor, 
kan forhandlingsstyrken illustreres således i forhold til de to aktører:

Ovenstående har taget udgangspunkt i fuldkommen information, hvor informations-
niveauet for begge parter er fuldkommen. Dette medfører ingen ændring i forholdet mel-
lem parterne vedr. informationsniveauet. Hermed vil begge aktører have fuld indsigt i alle 
elementer af forholdet mellem dem.

Dog  kommer  konceptet  omkring  asymmetrisk  information  i  spil  når  det  gælder 
komplekse kontrakter. Når en ordregiver skal sende en kompleks it-kontrakt i udbud, og 
der  derved  skal  udarbejdes  kravspecifikationer  og  udbudsmateriale,  vil  en  ordregiver 
aldrig  kunne  opnå  samme  viden  omkring  systemet  end  dem  der  sælger  produktet, 
hvorfor der opstår asymmetrisk information.269

 Lundström, Elias Christian, version2.dk, udgivet 05-09-2014266

 Lundström, Elias Christian, version2.dk, udgivet 25-02-2016267

 Netcompany A/S, set d. 17-04-2015268

Akerlof, George A., (1970), s. 488-500269
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Dette skaber en magtubalance mellem parterne, og herefter vil leverandøren være 
bedre  stillet  i  en  forhandlingssituation.  Den  ubalance  der  er  i  forhandlingsstyrken  vil 
ordregiver forsøge at minimere ved at forsøge at købe sig til mere information gennem 
konsulent-bistand og andet,  dermed skabes  der  en  yderligere  transaktionsomkostning. 
Magt-ubalancen  vil  dermed medføre,  at  ordregiver  ikke  kan  presse  prisen  ned og  vil 
mangle indsigt i den udbudte kontrakt. Ordregiver vil også have sværere ved at følge op 
på det indkøbt gennem risikostyring, samt have svært ved at fastsætte risikoen efficient.

3.2.4 Risikostyring

Når  magtubalancen  er  stor,  og  det  herved  er  svært  at  opnå  en  efficient 
risikoallokering, vil det være naturligt for ordregiver at forsøge styre den risiko der måtte 
opstå. Risikostyringen bør tænkes ind i udbuddet allerede ved behovsafdækningen, for at 
forstå hvilke risici det den pågældende it-kontrakt måtte have. Risikostyring dækker over 
mange elementer, og i denne henseende, som det også forsøgt formuleret således: “Risk 
includes  commercial  risks,  risk  of  supplier  failure,  of  non-delivery,  quality  issues  and  so  on, 
reputational  risk  caused  by  the  supplier,  or  fundamental  risk  to  the  customer’s  business.”.  270

Hermed  forstås  det,  at  der  er  tale  om  en  ikke  udtømmende  liste  af  risikotyper.  I 
forbindelse  med  identifikationen  af  de  forskellige  risikotyper,  som  er  første  skridt  i 
processen omkring risikostyring, er det vigtigt at tage en kritisk blik på hele processen 
omkring risikostyring allerede inden udbudsprocessen iværksættes.

Risikostyring vil  være en permanent cyklisk proces,  der  involverer  aktiviteter  for 
etablering,  monitorering  og  sikring  af  en  kontinuérbar  forbedring  af  organisationens 
aktiviteter. Denne proces inkluderer fire hovedaktiviteter, som skal anvendes og udvikles:

• Design af styringssystemet involverer identifikation af virksomhedskrav, vurdering 
af  sandsynligheden  og  omfanget  af  risici,  samt  implementeringen  af  sikkerheds-
politik og valg af passende foranstaltninger for eksisterende risici;

• Implementeringen  af  styringssystemet  involverer  anvendelse  af  kontrolforanstalt-
ninger  og  arbejdsprocedurer,  ressourceallokering,  fastsættelse  af  ansvarsområder, 
samt uddannelse i adfærd og oplysningsprogrammer;

• Monitorering,  gennemgang og revurdering af  styringssystemet involverer en eval-
uering af effektiviteten af kontrol- og arbejdsprocedurer, af forretningsændringer, af 
tidligere hændelsesrapporter og eksisterende risici;

 Smith, Peter, set d. 12-04-2015270
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• Forbedring og optimering af styringssystemet involverer rettelser af de identificerede 
dysfunktionaliteter,  eller eliminering af  uholdbare beslutniger eller anvendelsen af 
nye kontrolforanstaltninger.

Risikostyringen vedrører tre processer:271

i. Risikovurdering  er  processen  hvor  etableringen  af  de  kriterier  som  evalueringen 
foretages  på baggrund af  (procedurer  om eksisterende trusler  og sårbarheder,  og 
risiko  associeret  med,  procedurer  vedrørende  virkningen  og  sandsynligheden for 
identificerede risici, procedurer for risikovurderinger, procedurer for identifikations-
foranstaltninger til at afhjælpe eller eliminere risici, procedurer for at vælge de bedste 
foranstaltninger til  at  afhjælpe eller eliminere risiciene) og identificere og vurdere 
risici.

ii. Risikoafhjælpning refererer til  bestemmelsen af  de optimale foranstaltninger til  at 
eliminere eller afhjælpe risiciene, i henhold til planen, og kontrollere retmæssigheden 
af gennemførelsesproceduren.

iii.Revurdering af den resterende risiko består i en vurdering af den resterende risiko 
efter de afhjælpende skridt, og afgøre, om det er et acceptabelt niveau, eller om der 
skal iværksættes yderligere foranstaltninger for yderligere at reducere eller eliminere 
den resterende risiko inden organisationen kan udføre arbejdet ordentligt.

Hermed kan det ses, at risikostyring er en lang kontinuerlig proces, der hele tiden 
skal genovervejes, for at sikre effektiviteten, i forhold til håndteringen af de risici, der er i 
forbindelse med en kompleks it-kontrakt.

Den største risiko for it-kontrakter vil være kontraktuelle risici.  Herved forstås, at 
leverandøren ikke leverer efter aftalen. Ved Performance Risk forstås, at leverandøren ikke 
leverer efter kontrakten. Dette viser sig i  forbindelse med komplekse it-anskaffelser og 

 Talet, Nehari, et al. (2014), s. 4271
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nyudvikling af it i og med, at disse projekter typisk går over tid og systemets kvalitet ikke 
er tilsvarende det aftalte. Derfor vil dette være en af de parametre, der vil skulle være stor 
fokus på, i forbindelse med at minimere risikoen overfor leverandøren. Commercial Risk 
omfatter den økonomiske risiko ved, at  projekternes budget ikke overholdes.  Dette vil 
medføre, at projekterne bliver langt dyrere end den pris der oprindeligt blev aftalt under 
udbudsprocessen. Når Performance Risk sættes sammen med Commercial Risk, og disse 
to ikke styres grundigt og i sammenhæng med hinanden, giver dette et projekt der kan 
være  nærmest  uoverkommelig  at  styre,  og  kan  ende  ligesom  de  eksempler  der  er 
beskrevet i indledningen.

3.2.5 Konsekvenser

Det  kan  ses  af  analysen  omkring  markedsformen,  at  der  er  tale  om et  oligopolt 
marked,  hvor  der  reelt  kun er  tre  leverandører  repræsenteret.  Disse  leverandører  er  i 
øvrigt store, og har haft væsentlig indflydelse på de it-kontrakter som det offentlige har 
indgået i en årrække. Det faktum, at der er få og store leverandører på markedet, sammen-
holdt med det faktum, at truslen fra nye indtrængere er lav, og at de nuværende leve-
randører har været leverandører til det offentlige i en årrække, medfører en stor risiko for 
at  der  skabes  leverandørafhængighed,  uden  umiddelbart  forekommende  alternativer. 
Konsekvenserne ved, at der er tale om et oligopolt marked, hvor forhandlingsstyrken er 
forskudt til tilbudsgivers fordel er, at tilbudsgiver vil få et større del af “gevinsten”, end 
hvis der var tale om kontrakter på et marked med fuldkommen konkurrence. Samtidig 
medfører ubalancen i forhandlingsstyrken, at ordregiver er nødsaget til at påtage sig en 
større risiko, som dog efterfølgende kan nedbringes gennem en effektiv risikostyring.

3.3 Minimering af transaktionsomkostninger

For at få et ordentligt overblik, og en samlet analyse af transaktionsomkostningerne, 
vil både omkostninger forbundet med udbudsprocessen og omkostninger forbundet med 
det efterfølgende kontraktforhold blive analyseret. Dette er nødvendigt, da opnåelsen af 
en  efficient  kontrakt  under  de  givne antagelser,  både omfatter  minimering af  omkost-
ninger i forbindelse med udbudsprocessen, men også af det efterfølgende kontraktforhold. 
Det tages i den efterfølgende analyse for givet, at der er tale om udbud af en kompleks 
kontrakt, da dette er afhandlingen fokus, ligesom det tages for givet at markedsformen er 
oligopol,  jf.  analysen  af  konkurrenceforhold  i  afsnit  3.2.  Under  disse  antagelser  vises 
omkostningerne  ved  afholdelse  af  udbud,  afhængigt  af  valget  af  udbudsform. 
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Omkostningerne vil blive opstillet i en tabel, og størrelsen vil blive angivet på en skala fra 
0 (ingen omkostninger) til 5 (høje omkostninger), for at give et billede af, hvilke faser af 
udbuddet de største omkostninger skal afholdes hos hhv. ordregiver og tilbudsgiver.

3.3.1 Omkostninger forbundet med udbudsprocessen

For at kunne minimere de transaktionsomkostninger, der er forbundet med udbuds-
processen, skal det analyseres, hvilke omkostninger der er i de forskellige faser af udbuds-
processen. Herunder vil de to hovedgrupper af forskellige udbudsformer (hhv. fleksible og 
ufleksible udbudsformer)  blive sammenlignet, således at der kan skabes en forståelse 272

for, hvilken udbudsform der er mindst omkostningstung, under antagelsen af et oligopolt 
marked. Derfor vil de forbundne omkostninger i forbindelse med de forskellige udbuds-
faser blive analyseret. 

I den indledende fase af udbuddet, fasen før offentliggørelse af udbudsmaterialet, kan 
både  ordregiver  og  tilbudsgiver  have  omkostninger.  Hvis  der  vælges  en  ufleksibel 
udbudsform, vil ordregiver være nødsaget til at undersøge markedet og de mulige løs-
ninger af egen drift inden offentliggørelse (omkostning på 3). Omkostningerne til denne 
undersøgelse stiger i takt med kompleksiteten af den udbudte kontrakt, da det vil kræve 
flere undersøgelser at opstille behov og krav til en kompleks ydelse frem for en mindre 
kompleks.  Vælges  derimod  en  fleksibel  udbudsform  vil  ordregivers  omkostninger  i 
forbindelse  med denne  fase  være  mindre,  da  det  vil  være  muligt  at  tilpasse  udbuds-
materialet i løbet af forhandlingsfasen, hvorfor kravene til dette materiale er mindre før 
offentliggørelse (omkostning på 2). Tilbudsgiver kan imidlertid også have omkostninger i 
denne  periode,  hvilket  skyldes,  at  tilbudsgiver  ofte  vil  blive  inddraget  i  markeds-
undersøgelsen, da tilbudsgiver har større viden om markedet og de tilgængelige løsninger 
end  ordregiver.  Størrelsen  af  disse  omkostninger  vil  ikke  være  væsentligt  forskellige 
uanset, hvilken udbudsform der vælges (omkostning på 1).

Efter offentliggørelse af udbudsmaterialet, og udvælgelse af deltagere, kommer evt. 
en dialog-/forhandlingsfase,  hvor ordregiver og tilbudsgiverne kan forhandle.  Denne fase 
findes  ikke  under  de  ufleksible  udbudsformer,  hvilket  netop  forklarer  behovet  for  en 
større  markedsundersøgelse  før  offentliggørelse  af  udbudsmaterialet,  ved  valget  af  de 
fleksible udbudsformer, jf. ovenfor. Der skal således ikke afholdes omkostninger til dialog 

 Når de fleksible udbudsformer omtales, menes der udbudsformerne; udbud med forhandling, konkurrencepræget 272

dialog, innovationspartnerskaber og direkte tildeling. De ufleksible udbudsformer er offentligt- og begrænset udbud.
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eller forhandling under disse udbudsformer. Omvendt gør sig gældende ved anvendelsen 
af de fleksible udbudsformer, hvor det oftest vil være denne fase, der er mest omkost-
ningsfuld for både ordregiver (omkostning på 3) og tilbudsgiver (omkostning på 3). Dette 
skyldes, at det er i denne fase, at ordregiver færdiggør sine krav på baggrund af de for-
handlinger, der har fundet sted. Da disse krav, også under disse udbudsformer, skal danne 
grundlag for tildelingsbeslutningen, er det nødvendigt, at der føres dybdegående forhand-
linger for at sikre en efficient kontrakt.

I tilbudsfasen vil begge parter også bære omkostninger, dog vil hovedparten ligge på 
tilbudsgiver,  da  denne  skal  udarbejde  tilbud.  Omkostningerne  i  forbindelse  med 
udarbejdelse  af  tilbud vil  oftest  være størst  under  de ufleksible  udbudsprocedurer,  da 
ordregiver under disse udbudsformer ikke har samme viden om ordregivers behov, som 
ville være tilfældet, hvis der var mulighed for forhandling (omkostning på 3). Omvendt vil 
omkostningerne til udarbejdelse af tilbud være lavere ved en fleksibel udbudsprocedure, 
da eventuelle uafklarede krav og behov, samt uklare formuleringer i udbudsmaterialet, vil 
være forhandlet på plads før tilbuddene skal afgives (omkostning på 1). Ligesom det var 
tilfældet for tilbudsgiver, i den indledende fase, kan ordregiver dog også have omkost-
ninger i denne fase, uanset hvilken udbudsform der vælges. Dette skyldes, at ordregiver 
skal  være til  rådighed i  denne fase,  med henblik på at  svare på eventuelle  afklarende 
spørgsmål frem til tilbudsafgivelse (omkostning på 1).

Endelig  skal  der  afholdes  omkostninger  i  evalueringsfasen,  og  disse  omkostninger 
afhænger af valget af udbudsform. Under de ufleksible udbudsformer vil det alene være 
ordregiver, der har omkostninger til  evaluering af tilbuddene (omkostning på 2).  Dette 
skyldes, at der under disse udbudsformer ikke gives mulighed for at stille supplerende 
eller  uddybende spørgsmål til  tilbudsgiverne,  hvilket  betyder,  at  tilbudsgiver blot  skal 
evaluere  de  indkomne  og  sammenlignelige  løsninger  på  baggrund  af  de  objektive 
kriterier,  der  er  opstillet  i  udbudsmaterialet.  Dette  medfører,  at  tilbudsgiver  ikke  skal 
afholde omkostninger i evalueringsfasen (omkostninger på 0). Hvis en fleksibel udbuds-
form  derimod  vælges,  vil  begge  parter  have  omkostninger  i  denne  fase.  Ordregivers 
omkostninger vil  være højere end under de ufleksible udbudsformer,  da fleksibiliteten 
medfører muligheden for at der skal evalueres på flere forskellige løsninger, hvilket gør en 
objektiv  sammenligning  kompliceret  at  foretage  (omkostning  på  3).  Tilbudsgiver  vil 
ligeledes have en omkostning, da tilbudsgiver kan inddrages i evalueringen for at uddybe 
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tilbuddene,  men disse  omkostninger  må formodes at  være minimale,  da der  ikke kan 

foretages egentlige ændringer eller forbedringer. (omkostning på 1).
Af  ovenstående  tabel  kan  det  således  konkludes,  at  de  omkostninger,  der  skal 

afholdes i forbindelse med selve udbudsfasen, er højere ved anvendelse af de mere flek-
sible  udbudsformer.  Dette  skyldes  hovedsageligt  de  højere  omkostninger,  der  skal 
afholdes i forbindelse med dialog-/forhandlingsfasen, og at disse omkostninger ikke skal 
afholdes ved de mindre fleksible udbudsformer. Endvidere vil omkostningerne forbundet 
med evalueringsfasen oftest  være noget højere ved anvendelse af  de fleksible udbuds-
former. Dette skyldes, at der ved den øgede fleksibilitet er givet mulighed for forskellig-
artede løsninger, hvilket gør en objektiv sammenligning mere besværlig og omkostnings-
fuld at foretage for ordregiver.

3.3.2 Omkostninger forbundet med udførelsesfasen

Også i selve kontraktperioden skal der naturligvis afholdes omkostninger hos både 
ordregiver og tilbudsgiver. For det første skal ydelsen leveres af tilbudsgiver, hvilket med-
fører en omkostning. Denne omkostning afhænger dog ikke af valget af udbudsform, da 
leverancen alt  andet lige vil  have samme omkostning for tilbudsgiver uanset valget af 
udbudsform (omkostning på 3).  Ordregiver  kan dog også have omkostninger  i  denne 
fase,  da behovet for kontraktstyring opstår i denne fase.  Under de ufleksible udbuds-273 274

former vil  ordregivers omkostninger til  kontraktstyring være højere (omkostning på 2) 
end under de fleksible udbudsformer (omkostning på 1), hvilket skyldes den højere risiko 
for uoverensstemmelser mellem kontrakten og leverancen, der følger af mindre forhand-
ling. 

I hele kontraktperioden vil disse omkostninger til levering af ydelsen skulle afholdes. 
Selve leveringsomkostningerne suppleres dog af den højere risiko for misligholdelse, som 
manglen på forudgående forhandling medfører. Afhængigt af, hvem der havde forhand-
lingsstyrken da kontrakten skulle forhandles/indgås, vil disse omkostninger blive båret af 

 Der ses bort fra den betalte pris, som selvfølgelig også er en omkostning for ordregiver273

 Begrebet contract management bliver behandlet i afsnittet nedenfor274
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den  ene  eller  anden  part  (eller  deles  mellem  disse).  I  nedenstående  eksempel  bærers 
risikoen herfor af begge parter, hvilket skyldes den delte forhandlingsstyrke, der følger af 
markedsformen  oligopol.  Som  det  kan  ses  er  omkostningerne  forbundet  med  denne 
risiko  størst  for  begge  parter  under  de  ufleksible  udbudsformer,  da  chancen  for,  at 275

leverancen  ikke  kan  opfylde  ordregivers  behov  i  kontraktperioden  er  større,  grundet 
mangel på forhandlingsmuligheder.  Det vil  som nævnt variere,  hvilken part der bærer 
omkostningerne for misligholdelse, men den samlede omkostning vil være mindst under 
de fleksible udbudsformer.

Endelig skal omkostningerne forbundet med udfasning af systemet ved kontrakt-
udløb,  herunder  omkostninger  i  forbindelse  med  overgangen  til  en  ny  leverandør, 
inddrages for at danne det store billede. Disse omkostninger vil også afhænge af parternes 
forhandlingsstyrke,  da  der  inden  kontraktindgåelse  kan  forhandles  om det  fulde  ejer-
skab  af  det  pågældende it-system, og dermed adgangen for  andre leverandører kan 276

overtage driften af systemet efter kontraktperioden. I realiteten bliver disse omkostninger 
oftest  glemt  i  udbudsfasen,  hvorfor  det  typisk  vil  være  ordregiver  der  skal  afholde 
omkostningen.  Disse  omkostninger  vil  endvidere  være  højere  ved  ufleksible  udbuds-
procedurer, da sandsynligheden for at overdragelsesprisen indregnes i evalueringssummen 
trods alt er større ved fleksible udbudsformer.

Af ovenstående tabel ses det at omkostninger i forbindelse med udførelsesfasen er 
højere ved anvendelse af de ufleksible udbudsformer, hvilket skyldes, at problemerne ikke 
på samme måde forudses inden kontraktindgåelse. Ved de ufleksible udbudsformer tilgås 
problemer således med en reaktiv tilgang. De fleksible udbudsformer vil derimod give 
muligheden for at have en proaktiv tilgang, og derigennem forsøge at forudse problem-
erne.  Dette kan bringes ind i  forhandlingsfasen og derigennem prissættes og allokeres 
efficient, hvilket tillige vil minimere risikoen for misligholdelse.

 Der er tale om forventede omkostninger, da der ikke altid vil være misligholdelse275

 Der kan være tale om ejerskab af data, kildekoder, immaterielle rettigheder mv. 276
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3.3.3 Samlede omkostninger

Samlet  set  kan  det  konkluderes,  at  de  samlede  omkostninger  ved  afholdelse  af 
udbud af komplekse it-kontrakter, under markedsformen oligopol, vil være lavest, såfremt 
de fleksible udbudsformer anvendes. Dette skyldes, at de højere omkostninger, der skal 
afholdes i udbudsfasen, opvejes af de minimerede omkostninger det medfører i udførel-
sesfasen, at risikoen er efficient allokeret. I tillæg hertil vil den øgede fleksibilitet medføre, 
at alle dele af udbuddet kan gennemarbejdes af både ordregiver og tilbudsgiver i løbet af 
udbudsfasen, hvilket minimerer de efterfølgende omkostninger, herunder omkostninger 
til fejlleverancer, omkostninger i forbindelse med eventuelle misligholdelse af kontrakten, 
og omkostninger til udskiftning af leverandør ved kontraktperiodens udløb.

3.3.4 Kontraktstyring

Omkostningerne der er forbundet med udførelsesfasen, herunder omkostninger til 
fejlleverancer og misligholdelse, kan minimeres ved at have fokus på kontraktstyring i 
hele kontraktperioden. Styring af kontrakter har omkostninger for ordregiver, men som 
det  ses  af  analysen af  omkostninger ved udbud,  vil  disse omkostninger være efficient 
brugt, da de vil spare begge parter for større omkostninger i løbet af udførelsesfasen. Det 
bliver derfor relevant at se på, hvordan ordregiver kan styre kontrakterne på en efficient 
måde, med lave omkostninger til følge.

Når et udbud er fuldført og det har resulteret i en underskrevet kontrakt, og man 
dermed  har  lavet  ex  ante-arbejdet,  skal  ordregiver  huske,  at  opgaven  ikke  er  løst 
fuldstændigt endnu. Det er herefter vigtigt at have for øje, at opgaven skal følges i hele 
udførelsesfasen.  Dette  gøres  konventionelt  under  begrebet  “kontraktstyring”  (contract 
management).

Contract  management  defineres  af  CIPS  som:  “the  process  of  systematically  and 277

efficiently  managing  contract  creation,  execution  and  analysis  for  maximising  operational  and 

 The Chartered Institute of Purchasing and Supply277
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financial performance and minimising risk”.  Dette betyder, at man udover at koncipere også 278

laver opfølgning på og styring af den kontrakt man har indgået med sin medkontrahent i 
forbindelse med det afsluttede udbud og det dermed følgende indkøb, samt analyserer og 
lærer af den proces man har gennemgået, med henblik på at forbedre og optimere både 
den finansielle præstation og minimering af risiko.

Der har generelt været en tendens til at underprioritere kontraktstyring, og mange 
indkøbsorganisationer har haft en tendens til at tro, at “arbejdet er gjort” når kontrakten er 
underskrevet.  Dermed glemmer indkøbsorganisationerne at have en effektiv kontrakt-279

styring  på  de  løbende  aftaler.  Hvordan  kan  man  sikre,  at  det  udbud  man  netop  har 
gennemført, også er det endelige produkt man får, når projektejeren står med projektet 3 
måneder senere?

For at sikre, at man får en effektiv anskaffelse, er det således vigtigt, at ordregiver 
sikrer sig en effektiv kontraktstyring, som dog kun kan være effektiv, hvis man har sikret 
sig at tænke det ind allerede fra starten af udbuddet. Dermed skal man allerede inden 
konciperingen  have  for  øje,  at  der  skal  foregå  kontraktstyring  efterfølgende.  Dette  vil 
betyde, at klausulerne skal gøres til  genstand for forhandlingen, og derved forsøges at 
sættes efficient gennem en fælles forståelse for værdien af klausulerne. Ordregiver skal 
desuden sikre,  at  de  klausuler,  der  har  været  genstand for  forhandling,  faktisk  bliver 
overholdt.  Ordregiver bør gøre sig selv klart,  hvordan leverance styringen skal foregå. 
Dette  kan  f.eks.  være  ved  at  sammenholde  leverancerne  med den  indgåede  kontrakt. 
Leveranceklausulerne  bør  sættes,  således  at  leverancerne  kan  foregå  tidsmæssigt,  og 
dermed hverken tvinger leverandøren til  at  levere før  produktet  er  færdigt  eller  giver 
leverandøren urimelig lang tid. Ordregiver bør også foretage fakturakontrol, således at der 
derigennem sikres mod overfakturering.

Ovenstående elementer af kontraktstyring er eksempler på forhold der kan medvirke 
til, at de samlede omkostninger til kontrakten minimeres, ligesom det sikres at leveran-
cerne lever op til kravene i kontrakten. Kontraktstyring er dog et “agilt” værktøj, der skal 
tilpasses omfanget og kompleksiteten af den udbudte kontrakt, samt organisationen der 
skal håndtere det.

 CIPS “Contract Management Guide”, med reference til Aberdeen Group278

 Smith, Peter, set d. 12-04-2015279
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Forankringen  af  kontraktstyring  er  kan  også  være  en  vigtig  faktor  i  forhold  til 
overholdelse af kontrakten. Man kan have identificeret og forebygget alle risici, forhandlet 
en god risikoallokering igennem i forhandlingsfasen, men hvis forretningen ikke anvender 
kontrakten,  så  kan  indkøbskonsulenten/udbudsjuristen  se  hele  arbejdet  falde  fra 
hinanden  i  det  lange  løb.  Forankringen  krævet  et  stærkt  ledelsesmandat  og  en 
organisation der  ønsker  det.  Hvis  ikke  man har  sikret  et  stærkt  ledelsesmandat,  vil 280

forretningen ikke føle ansvar for at  sikre overholdelsen af  den forhandlede kontrakt.  I 
forbindelse med forankringen af kontrakterne i forbindelse med it-projekter er det vigtigt, 
at  det  ikke  ender  med at  være  et  projekt,  der  alene  kører  på  ledelsesgangene.  “Ifølge 
Bonnerup-rapporten bør indsatsen i forbindelse med implementeringen af et it-projekt omfatte ikke 
blot tekniske, men også organisatoriske forhold. Det indbefatter bl.a.  tilpasning af arbejdsgange, 
udarbjedelse af kommunikationsplaner, brugeruddannelse og krisehåndteringsplaner  med hensyn 
til bl.a. bemanding og resursetræk i forhold til opgavevaretagelsen.”.  Hermed ses det, at den 281

organisatoriske forankring er en essentiel del af implementering af et it-projekt.

Dette  ses  også  som  et  af  de  mange  problemer,  der  gjorde  at  EFI-systemet  ikke 
lykkedes. Som Jesper Rønnow Simonsen (direktør, SKAT) siger: “Hvis man tager inddrivel-
sessystemet EFI som et eksempel, var det et it-system, der var bestilt hos nogle leverandører med 
vores it-organisation som den, der bestilte det på forretningens vegne. Så lavede it og leverandøren 
det færdigt og afleverede det til forretningen bagefter. Der må vi bare konstatere, at det ikke var en 
god måde at gøre det på (…)”.  282

3.3.5 Omkostningsminimering

For at sikre en effektiv proces i forbindelse med implementeringen af den indkøbte 
it-system, skal ordregiver sikre en effektiv kontraktstyring. Det er vigtigt, at ordregiver 
som indkøber husker at følge op på den kontrakt, der er indgået. I tillæg hertil er det også 
vigtigt, at ordregiver kontinuerligt har opfølgningsmøder med sin leverandør. For at sikre, 
at der er mulighed for en effektiv kontraktstyring, er det vigtigt at ordregiver allerede ved 
behovsafdækningen har gjort sig tanker om, hvordan man skal foretage sin risikostyring, 
og når dette er indtænkt i  udbuddet og kontrakten,  skal  ordregiver kontinuerligt  gen-
besøge risikostyringssystemet, og optimere samarbejdet med leverandøren, for derigen-
nem at optimere det risikostyringssystem der er i funktion.

 FalckEkdahl, (2014)280

 Rigsrevisionen, udgivet d. 14-01-2015, s. 23, punkt 88.281

 Stensdal, Kim, computerworld.dk, udgivet d. 09-05-2016282
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3.4 Kan situationen forbedres?

For at forbedre situationen er det nødvendigt at forsøge få skabt konkurrence. Dette 
kan ske ved at opdele kontrakterne i mindre delkontrakter, for at give ordregiver en større 
del af kagen. Altså skal komplekse it-kontrakter udbydes med en fleksibel udbudsform for 
at minimere omkostningerne, og deles op i delkontrakter for at skabe konkurrence.

3.4.1 Leverandørafhængighed

Som det er er blevet illustreret og forklaret ovenfor, er det offentlige meget afhængige 
af de leverandører der er på markedet. Der er som vist i kapitel 3.2.2.1 kun tre leverandø-
rer på markedet, og der er derigennem et de facto monopol hos de eksisterende leverandø-
rer i det offentlige. Hvis situationen fortsætter som hidtidig vil det fortsætte med at være 
meget  omkostningstungt  for  det  offentlige  at  skulle  vedblive  med at  have  de  samme 
leverandører. Når konkurrencen er sat ud af spil, er det vist i kapitel 3.2.3, at det skaber en 
magtubalance, der medfører øgede omkostninger. Derfor vil det være fordelagtigt for det 
offentlige, at forsøge at indføre/skabe noget konkurrence på dette marked. 

Ordregiver skal derudover også tage hensyn til, at man ikke får bundet sig til enkelte 
leverandører, hvor aftalerne er formuleret så dårligt, at samfundet kan være fanget i aftaler 
de ikke kan komme ud af. Dette kan bl.a. skyldes dårligt system dokumentation, hvilket 
reelt betyder, at ordregiver ikke har indsigt i det system de har indkøbt, hverken når det 
gælder udviklingen eller driften.  Derfor vil det anbefales, at man medregner en exit-283

strategi når man laver kontrakter om store komplekse it-anskaffelser, således at man sikrer 
en systemdokumentation, der herefter kan gøres til grundlag for det fremtidige system der 
skal overtage, samt en beregning om, hvad det vil koste at skulle droppe systemet igen, så 
man kan foregribe et eventuelt afbrydelse af projektet undervejs. I Robert Ågren og Anne 
Landins  artikel  har  de  fundet  ud  af,  at  normalen  i  kontraheringen  er  sat,  således  at 
ejendomsrettighederne  falder  tungt  på  ordregiver,  hvilket  medfører  en  risiko  for 
underinvestering senere i projektet. I den senere fase kan ordregiver have en klausul om at 
kunne forlade projektet, hvilket vil agere som modvægt til at holde tilbudsgiver oppe på 
projektet. Denne trussel vil medføre incitament til at parterne skal samarbejde i stedet for 
at maximere egne interesser uden tanke på modparten. Ved at anvende denne type af exit 
klausul vil medføre en risikopræmie der pålægges tilbuddet. Under normale omstændig-

 Jacobsen, Lars, computerworld.dk, udgivet d. 20-01-2016283

�106



3 ØKONOMISK ANALYSE

heder vil ordregiver ikke have indblik i størrelsen af denne risikopræmie. Derfor foreslås 
at denne præmie underlægges konkurrence som en del af udbudsprocessen.284

3.4.2 Forbedringsmuligheder

I indledningen blev det beskrevet, hvordan medierne er meget fokuseret på, at de 
store it-anskaffelser har en lav succesrate. Dette er i øvrigt også grundlaget for, at Statens 
IT-Projektråd  blev  oprettet.  Statens  IT-Projektråd  er  skabt  for  at  forsøge,  at  minimere 
antallet af it-projekter i det offentlige, der ender med at gå galt. Statens IT-Projektråd har 
dog fået kritik for at være for ukritiske over for projektstyringen i  det offentlige,  og 285

selvom der er stor fokus på, hvordan udbuddet bliver gennemført, viser samtaler med 
konsulenter i branchen, at fejlene ofte sker efter kontraktindgåelse.  Derfor er det enormt 286

vigtigt, at man sørger for at have en effektiv projektstyring, der er tænkt ind i projektet 
allerede ved behovsafklaringen.  Ordregiver har derudover heller  ikke mulighed for,  at 
søge  erstatning  eller  godtgørelse,  hvis  udbudsmaterialet  ikke  er  lavet  tilstrækkelig 
grundigt, hvilket øger kravene til udarbejdelsen heraf.287

Det er vigtigt, at kontraktudformningen er udtænkt allerede i behovsafdækningen, 
for at sikre, at man har indarbejdet klausuler om misligholdelse og overholdelse af tids-
planer. Dernæst er det også vigtigt, at der i kontrakten er formuleret en passus om projekt-
styring,  således  at  leverandøren  er  forpligtet  til  at  afholde  statusmøder  og  milestone 
leveringer.  Dermed har  ordregiver  mere indblik i  processen og lettere  ved at  afhjælpe 
problemerne løbende, frem for at projektet kuldsejler. Med form for kontraktstyring er det 
vigtigt at ordregiver udarbejder et risikostyringssystem og derefter bruger det aktivt, og 
genbesøger og revurderer styringssystemet kontinuerligt.  For at minimere omkostning-
erne i forbindelse med asymmetrisk information argumenterer Nicola Dimitri for brugen 
af prototyper i forbindelse med innovationsbaserede udbud, hvorved ordregiver vil have 
mere indblik og forståelse for det løsningsforslag tilbudsgiver afgiver.288

Såfremt de nuværende konkurrenceforhold vedbliver  med at  eksistere kan ordre-
giver  ende  i  en  situation,  hvor  de  er  nødsaget  til  at  dele  aftalerne  op,  således,  at  én 

 Ågren, Robert og Landin, Anne, ”Contract design for procuring complex projects” publiceret i Piga, Gustavo og Treumer, 284

Steen, (2012)
 Elkær, Mads, version2.dk, udgivet d. 13-04-2015285

 Uformelle samtaler med konsulenter i markedet286

 Selliken, Joachim K, computerworld.dk, udgivet d. 10-09-2015287

 Dimitri, Nicola, “Some law and economics considerations on the EU pre-commercial procurement of innovation”, publiceret i 288

publiceret i Piga, Gustavo og Treumer, Steen, (2012)
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leverandør udvikler  og en anden drifter  (hoster)  systemet  efterfølgende.  Dette  er  ikke 
ønskværdigt, da det vil give leverandørerne mulighed for at kunne skyde skylden på den 
hinanden,  og  der  herefter  ikke  er  nogle  sanktionsmuligheder,  da  ansvaret  ikke  kan 
placeres. Dog kan det være fordelagtigt at have flere leverandører, såfremt de alene skal 
stå  for  delelementer,  der  er  tvunget  til  at  kunne arbejde  sammen.  Der  skal  dog tages 
hensyns til datasikkerhedsregler og persondatabeskyttelse. Derudover vil en større fokus 
på API  og åbne snitflader,  således at delelementerne kan samarbejde med hinanden 289 290

på en mere fleksibel måde, og man kan åbne op får flere og mindre delelementer der skal 
indkøbes.  Dette  vil  også  understøtte  ønsket  om flere  SMV’er  i  udbuddene,  gennem 291

opdeling af systemer. Nu skal denne anbefaling ikke bygge på detaljerede anvisninger om 
de specifikke tekniske løsninger, men artikler i fagrelaterede artikler  viser, at der er flere 292

muligheder for at anvende mere åbne teknologier, eller tvinge  tilbudsgiver til  at basere 
deres løsninger, således at de kan arbejde sammen med de åbne teknologier, og dermed 
sikrer et bedre samspil systemerne imellem, og mindre afhængighed af systemet. 

Dette er allerede set brugt i flere kommuner, og det lader til, at det offentlige har fået 
øjnene op for, at dette er vejen frem. KOMBIT  blev skabt i 2009 for at gøre op med det 293

monopol KMD har på kommunalt it. Dette brud er naturligvis noget der tager lang tid, 
men skabelsen af Den fælleskommunale rammearkitektur  og Monopolbruddet  er KL  og 294 295 296

KOMBIT begyndt at arbejde aktivt med at skabe it-arkitekturen i delelementer. KOMBIT 
beskriver den samlede rammearkitektur som ”... et stærk redskab for kommunerne i forbindelse 
med at stille krav til leverandørerne om at anvende fælles it-komponenter, snitflader, osv., således, at 
det samme arbejde ikke gøres flere gange. Samtidig er rammearkitekturen et stærkt strukturerings- 
og styringsredskab, som rammesætter et fælles begrebsapparat, en fælles opdeling af it-services og et 
fælles  sæt  af  standarder.  Det  styrker  kravformuleringen  og  dialogen  mellem  kommuner  og  it-
leverandører.”.297

 Application Programming Interface er en grænseflade til computerprogrammer. Et API tillader et stykke software at 289

”tale” med et andet stykke software.
 Giver muligheden for at kunne tilpasses økonomi- og ESDH-systemer og sikre fri udveksling af data mellem 290

systemerne, og dybe integrationer så brugerne frit kan bevæge sig mellem systemerne.
 Små og mellemstore virksomheder291

 Der er i skrivende stund stor fokus på offentlige it-systemer i både version2 og Computerworld292

 KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Der er lavet for at skabe konkurrence i det kommunale it-marked.293

 Den fælleskommunale rammearkitektur er fælles strategiske spilleregler for, hvordan KL skal stille krav til, og bygge 294

digitale løsninger
 Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne. 295

 Kommunernes Landsforening296

 Kombit A/S, ‘Monopolbruddet’, s. 5297
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D. 12/05-2016 udsendte Finansministeriet en ny digitaliseringsstrategi for 2016-2020. 
Heri står der bl.a. “Hvor det er muligt, sikkert og relevant, skal kommunale, regionale og statslige 
myndigheder derfor i stadig højere grad arbejde henimod at dele data. Øget genbrug af data kan 
blandt andet understøttes af fælles datastandarder, standardiserede dataformater, fælles it-arkitektur 
og en robust it- infrastruktur. “.  Dette indikerer også, at der vil blive arbejdet meget mere 298

hen imod en ensretning af systemerne, hvilket vil give muligheden for at skabe et marked, 
hvor it-systemer bestående af delelementer er mere fremtrædende. “En digitaliseret udbuds- 
og indkøbsproces kan effektivisere kommunikationen og reducere transaktionsomkostninger for både 
virksomhederne og de offentlige myndigheder. En mere effektiv udbudsproces gør det også muligt at 
få  skattekronerne  til  at  række  så  langt  som muligt.  Samtidig  kan  en  digital  proces  synliggøre 
relevante udbud på det europæiske marked for danske virksomheder.”.  Mulighederne ved at 299

skabe en fælles it-arkitektur med fælles data-standarder, hvor der er fokus på åbning af 
data, vil ikke alene sikre en bedre pris gennem mere konkurrence, men vil også medføre 
positive  eksternaliteter  i  form  af,  at  private  virk-somheder  kan  skabe  produkter  og 
løsninger på baggrund af den data det offentlige har i deres systemer. “De offentlige data i 
Danmark er internationalt set af høj kvalitet og rummer et stort erhvervsmæssigt produktivitets- og 
vækstpotentiale. Virksomheder kan bruge offentlige data til at optimere deres forretningsprocesser 
og til at udvikle nye produkter og tjenester, der skaber værdi for borgere, offentlige myndigheder og 
andre virksomheder. I en digital tidsalder er data et af de mest værdifulde råstoffer, der indgår i 
selve grundlaget for at drive virksomhed. “.300

3.4.3 Delkonklusion

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at det offentlige, gennem 
flere forskellige initiativer, er på vej i den rigtige retning. Der er stor fokus på, at få skabt 
en situation uden leverandørafhængighed,  og hvor der  er  mulighed for,  at  få  injiceret 
konkurrence i et marked, der indtil nu har været uden. Dette vil have flere konsekvenser, 
herunderen en mere konkurrencedygtig pris, at ordregiver vil være stærkere stillet overfor 
leverandørerne  i  forhold  til  forhandlingsstyrke.  Samfundet  vil  få  glæde  af  dataen, 
hvormed der skabes positive eksternaliteter. Alt dette medfører, at det vil være Kaldor-
Hicks efficient  at  arbejde i  den retning der  allerede arbejdes  efter,  hvilket  vil  medføre 
mindskede transaktionsomkostningerne og de positive eksternaliteter vil blive styrket.  

 Finansministeriet, udgivet d. 12-05-2016, s. 8298

 Finansministeriet, udgivet d. 12-05-2016, s. 35299

 Finansministeriet, udgivet d. 12-05-2016, s. 38300
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4 Retspolitik analyse

4.1 Indledning

Det retspolitiske kapitel er jf. Alf Ross’ teori opdelt i den egentlige retspolitik  og den 
udvidede retspolitik.  Den egentlige retspolitik har til formål at beskrive, hvorledes det er 301

muligt  at  påvirke  menneskers  handlemåde  gennem  anvendelse  af  retsapparatet,  dvs. 
gennem ændringer i gældende ret (enten i lovgivningen eller fortolkningen heraf). I afsnit 
4.2 vil det blive analyseret, hvilken påvirkning det har på parterne i en udbudsproces, at 
de  nye  udbudsregler  er  blevet  indført,  navnligt  hvordan  det  har  ændret  på  den 
retsusikkerhed der har været på området. Analysen skal derigennem udrede effekten af 
retsusikkerhed på ordregivers handlemåde.

Den udvidede retspolitik vedrører de vidererækkende virkninger af en lovændring, 
og går således videre end den egentlige retspolitik. I afsnit 4.3 vil analysen først “studere de 
indstillinger og målsætninger der faktisk er dominerende indenfor indflydelsesrige socialgrupper”. 
Dette gøres ved at sammenfatte de hensyn, der i henhold til udbudsdirektivet  opstilles 302

som formål med udbudsreglerne,  herunder “optimal  udnyttelse  af  de  offentlige  midler”,  303

samt hensynet til  den frie konkurrence på det indre marked.  Disse hensyn sammen-304

holdes med de økonomiske hensyn som er udledt i  det  økonomiske kapitel,  herunder 
navnligt  nedbringelsen  af  transaktionsomkostninger  i  forbindelse  med  afholdelsen  af 
udbud,  behovet  for  forhandling for  at  ende ud i  en  efficient  kontrakt,  samt  markeds-
formernes indflydelse på parternes indbyrdes forhandlingsstyrke, og derved fordeling af 
gevinsten der følger af en efficient kontrakt. De anbefalinger som er givet til ordregiver i 
afsnit  3.4,  herunder  opdelingen  af  kontrakter,  berører  ikke  retspolitiske  hensyn  og  vil 
således  ikke  vil  blive  behandlet  i  dette  kapitel.  Dette  skyldes  at  retspolitikken  alene 
vedrører lovgivers og dommers ageren. De økonomiske og juridiske hensyn sættes således 
op mod hinanden for at komme med anbefalinger til hhv. lovgiver (de lege ferenda) og 
dommerne (de sententia ferenda), der skal sikre en mere efficient retstilstand. 

 Dette er blevet forklaret i afsnit 1.5.6301

 Direktiv 2014/24/EU, implementeret i lov nr. 1564 af 15/12/2015302

 Direktiv 2014/24/EU, præambelbetragtning 2303

 Af præamble 1 i betragtningen fremgår det, at det skal sikres “at disse principper udmøntes i praksis, og offentlige indkøb 304

åbnes for konkurrence”
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4.2 Den egentlige retspolitik

Efter analysen og etableringen af gældende ret, er det nødvendigt at lave en analyse 
af retsusikkerheden af resultatet af den analyse, for at undersøge om reglerne er efficiente 
til at opnå det formål de er skabt til at varetage. Analysen af gældende ret har vist, at der 
tidligere  har  været  stor  usikkerhed  omkring  fortolkningen  af  reglerne,  men  at  de 
nuværende  regler  på  visse  punkter  har  forbedret  dette.  Alligevel  findes  der  stadig 
retsusikkerhed  på  området  vedr.  omfanget  og  indholdet  af  eventuelle  ændringer  og 
forhandlinger,  og  fortolkningen  af  ligebehandlingsprincippet,  overfor  den  ønskede 
udvidelse af fleksibiliteten under udbudsproceduren, under udbudsdirektivet. Derfor vil 
der nu blive udarbejdet en retssociologisk analyse af konsekvenserne ved usikkerheden 
omkring retsstillingen.

4.2.1 Konsekvensen af retsusikkerhed

Usikkerheden omkring en given retsstilling kan skyldes flere forskellige forhold. Den 
kan,  som  det  ofte  er  tilfældet,  skyldes  usikkerheden  omkring  fortolkningen  af  den 
nedskrevne regulering på forskellige retsområder, men kan ligeledes skyldes at retspraksis 
fra  domstolene,  ikke  stemmer  overens  med  en  ellers  umiddelbart  klart  formuleret 
retsregel.  Retsusikkerheden  omkring  gældende  ret  gør,  at  det  er  svært  for  ordregiver, 
endsige også for tilbudsgiver, at opføre sig på en måde, der er i overensstemmelse med 
gældende ret, da det netop ikke er klart for disse parter, hvad der er gældende ret. Denne 
retsusikkerhed har konsekvenser,  der går videre end, hvad der alene er udbudsrettens 
område.

Problemerne opstår når den ordregivende myndighed ikke kan agere på en efficient 
måde i  forhold til  det  regelsæt den er  underlagt.  Når ordregiver ikke kender sin rets-
stilling,  vil  ordregiver  have  svært  ved  at  forudsige  udfaldet  af  en  eventuel  klagesag. 
Opstilles usikkerheden som et udtryk for en statistisk usikkerhed ved hjælp af en standard 
funktion, kan den illustreres ved hjælp af en normalfordeling. Herved får man et udfalds-
rum, hvori der er en spredning af mulige udfald der alle falder ind under loven. Alle 
udfald under variablen vil være overholdelse i myndighedens opfattelse. Dette ses ved, at 
klagesager  afgøres  med  stor  usikkerhed.  Usikkerheden  som  udtrykt  ved  en  standard 
funktion kan illustreres således:
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Når  en  ordregiver  skal  fortolke  sin  retsstilling,  vil  der  være  mulighed  for  at 
overfortolke (indskrænkende)  eller  underfortolke (lempeligt)   Dette  sættes  i  forhold til 
illustrationen med normalfordelingen og vil udgøre, at overfortolkning, og derigennem 
overopfyldelse, vil være over 0, og en underfortolkning, og derigennem en underopfyld-
else, vil være under 0. Ordregiver vil dog aldrig komme ud i en situation, hvor fortolk-
ningen vil være så meget ved siden af, at der endes i over 1 eller under -1. X-aksen vil 
dermed udgøre opfyldelses niveauet, og y-aksen er udtrykt ved økonomisk efficiens, og 
dermed den maksimerede værdi.

Når usikkerheden er stor, vil udfaldsmulighederne blive større, altså bliver grafen 
bredere og fladere. Dette illustrerer, at usikkerheden giver et større spænd i forhold til de 
udfald af ageren, der stadig falder inden for retsstillingen. Denne bredere graf kan generelt 
siges at være et udtryk for, at der er mulighed for skøn i forbindelse med retsudøvelsen. 
Dette betyder, at når der kan skønnes, og skønnet ikke er fuldstændig konsistent, vil der 
være  mange  udfald,  der  stadig  falder  indenfor,  hvad  der  er  retsopfyldelse,  hvilket 
medfører en usikkerhed i opfattelsen af retsstillingen. Har man derimod en lille usikker-
hed, altså en meget spids variabel, vil det medføre større forudsigelighed i udfaldet af 
klagesager, og ordregiver vil have bedre muligheder for at agere efficient under reglen.

Når der er stor usikkerhed omkring retsstillingen, og udfaldsmulighederne derved er 
store, er der er en tendens til underopfyldelse, altså at parterne er mindre forsigtig end de 
bør være når de skal træffe beslutninger. Hvis dette overføres til en udbudsretlig kontekst 
kan det f.eks. omfatte valget af udbudsform eller omfanget af forhandlingerne i løbet af 
udbudsprocessen. I artikelen ”Deterrence and Uncertain Legal Standard” konkludereres det 
at ”... overcompliance is likely to be common, even when all parties are risk-neutral, in a variety of 
situations where the uncertainty is relatively small. Very broad uncertainty, on the other hand, is 
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more likely to lead to undercompliance”.  Som de videre konkluderer, så giver dette udfald 305

sig gældende generelt på juraens område, hvorfor det også gør sig gældende inden for 
udbudsretten. 

Dette  må  således  betyde  at  en  risikoneutral  ordregiver  er  mindre  påpasselig  når 
valget  af  udbudsform skal  træffes,  hvis  der  er  stor  usikkerhed om hvornår  disse  kan 
anvendes. På samme måde må det betyde at en risikoneutral ordregiver vil være mindre 
påpasselig med at forhandle om indholdet af en uklar kravspecifikation eller kontrakt, 
hvis det er uklart hvornår sådanne forhandlinger kan foretages uden brud på ligebehand-
lings- eller gennemsigtighedsprincippet.

Ovenstående teori  opstiller  som sagt  antagelsen om at  parterne er  risikoneutrale. 
Denne antagelse er dog sjældent korrekt, da ordregiver har et naturligt ønske om at have 
en  lav  juridisk  usikkerhed i  forhold  til  den  konventionelle  reaktive  jura,  og  derfor  er 
risikoavers frem for risikoneutral. Det er således nødvendigt at justere Craswell & Calfees 
teori så den passer på denne nye antagelse. Ud fra ordlyden af begrebet risikoaversion kan 
det konstateres, at en risikoavers ordregiver ikke ønsker at påtage sig den risiko, der ligger 
i at underopfylde, hvorfor han altid vil vælge at overopfylde.  Dette illustreres i forhold 306

til eksempelet fra tidligere, ved at ordregiver vil vælge en opfyldelse der ligger mellem 0 
og 1 i grafen.

Ændringen  af  ordregivers  risikopræferencer,  fra  risikoneutral  til  risikoavers, 
medfører  ligeledes  at  ordregivers  påpasselighedsniveau stiger  i  takt  med størrelsen  af 
retsusikkerheden,  da  ordregiver  vil  være  mere  opmærksom  på  ikke  at  overtræde 

 Craswell, Richard og Calfee, John E., (1986), s. 2305

 Det er også muligt at ordregiver vil vælge et fuldkomment efficient påpasselighedsniveau, hvor der hverken er tale 306

om under- eller overopfyldelse.
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gældende ret ved valg af udbudsform, under forhandlinger med tilbudsgivere eller ved 
ændringer i  udbudsmaterialet,  jo  højere retsusikkerhed der er  på disse områder.  Dette 
illustreres ved nedenstående graf, der viser, at ordregivers overopfyldelse vil ligge tæt på 0 
(efficient påpasselighed) ved en lille retsusikkerhed, mens den ligger tættere på 1 ved stor 
retsusikkerhed.

Usikkerheden  omkring  rationaliteten  gør  det  besværligt  at  beregne  parternes 
individuelle  rationalitet.  Neumann  &  Morgenstern  har  imidlertid  formuleret,  hvordan 
usikkerheden omkring rationalitet vil være et udtryk for “uncertainty of future outcomes is a 
stable  set  of  preferences,  stochastically  interpret”,  hvilket  i  sidste  ende viser  sig  at  være 307

statistisk  ligevægtigt  og  dermed  stadig  kan  anvendes  som  et  udtryk  for  generel 
rationalitet.  Da  udsving  og  usikkerhed  i  forhold  til  rationaliteten  vil  følge  en 
normalfordeling,  og  dermed  være  statisk  ligevægtet,  vil  det  kunne  anvendes  som  et 
udtryk for, at der stadig vil være forudsigelighed i rationaliteten. Hvormed usikkerheden i 
ordregivers valg vil være statisktisk forudsigelig. Når ordregiver er risikoavers og der er 
stor retsusikkerhed vil spredningen være tættere på 1 end hvis der er lav retsusikkerhed.

Det er tidligere i den juridiske analyse i kapitel 2 fastslået, at der fortsat fri adgang til 
at anvende offentligt og begrænset udbud, hvorfor disse udbudsformer kan betegnes som 
det påpasselige valg for ordregiver. Samtidig er adgangen til at anvende de mere fleksible 
udbudsformer lempet, ved at der bl.a. er indsat nye begrundelser som behov for design 
eller innovative løsninger, der kan begrunde anvendelsen af disse udbudsformer. Dette 
har samlet set  nedbragt retsusikkerheden på området,  hvorfor ordregiver i  henhold til 
ovenstående graf vil lægge sig tættere på 0 end tilfældet var under det gamle udbuds-
direktiv. Dette betyder at valget af udbudsform vil være mere efficient under reglerne i 
udbudsdirektivet.308

Når det derimod kommer til ordregivers muligheder for at føre forhandlinger med 
økonomiske aktører eller foretage ændringer i udbudsmaterialet eller den efterfølgende 
kontrakt er retsusikkerheden tilnærmelsesvis den samme. Dette skyldes at det generelle 
princip om ligebehandling sætter en form for øvre grænse for, hvad der kan forhandles 
om, og hvilke dele af udbudsmaterialet eller kontrakten der kan ændres, uden at dette 
potentielt kan medføre konkurrencefordrejning og retsusikkerheden omkring dette er stor, 

 “The expected utility function”, som er beskrevet i Von Neumann, John og Morgenstern, Oskar, (1953)307

 Der er stadig en vis grad af retsusikkerhed, hvilket betyder at ordregiver ikke ender i 0308
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som vist i den juridiske analyse. Da der ikke i direktivet eller den danske implementering i 
udbudsloven er givet en tilstrækkelig uddybning af, hvornår en ændring eller forhandling 
potentielt  kan føre  til  konkurrencefordrejning,  og  da  ordregiver  ligeledes  bærer  bevis-
byrden for at der ikke er sket konkurrencefordrejning,  vil ordregiver vælge at lægge sig 309

tæt på 1 i grafen.310

Af  ovenstående kan det  konkluderes,  at  der  stadig  hersker  en  retsusikkerhed på 
udbudsområdet, der betyder, at ordregivere ikke ender ud med en efficient kontrakt, da 
der  vælges  et  for  højt  påpasselighedsniveau  når  det  kommer  til  ændringer  og 
forhandlinger. Nedbringelsen af denne retsusikkerhed om fortolkningen af de gældende 
regler,  hvilket  vil  optimere udbudsprocessen da omkostninger til  klagesager og aflyste 
udbud er minimeret, kan ske på flere måder.  For det første kan der foretages ændringer af 
lovgivningen, der uddyber, definerer eller eksemplificerer begreber, der er genstand for 
fortolkningstvivl. For det andet kan disse definitioner og eksempler blive givet gennem 
retspraksis, der således vil danne præcedens for senere domme og afgørelser.

4.2.2 Lovgivningsarbejde kontra retssager

Ikke nok med, at  der er en forskel i  opfyldelse niveauet alt  efter hvilken grad af 
usikkerhed, der er med hensyn til gældende ret, som illustreret ovenfor, så medfører det 
også en del omkostninger ved, at der ikke er fuldkommen opfyldelse, da det er inefficient. 
Når der er usikkerhed omkring opfyldelse og retsstilling har dette flere omkostninger med 
hensyn til inefficient opfyldelse af reglerne og gældende ret, herunder både omkostninger 
i forbindelse med det juridiske og forvaltningsmæssige arbejde når der skal arbejdes med 
klagesager og genudbud. Det er omkostningstungt at skulle gennemgå klagesager, både 
for  aktørerne og samfundet,  da det  medfører  forsinkelser  i  den udbudte opgave.  Der-
udover kan klagesager have opsættende virkning, hvilket kan udskyde kontraktindgåelse, 
ligesom klagesager efter det nuværende udbudsdirektiv kan medføre at kontrakten kan 
blive uden virkning. Genudbud er også ganske omkostningstunge, da det både forsinker 
udbudsprocessen og medfører dobbeltarbejde for udbudsjuristerne. 

Når der er stor usikkerhed omkring retsstillingen, og meget af arbejdet er overlagt til 
skøn, er der behov for et stort arbejde i forbindelse med udøvelsen af det forvaltnings-
mæssige arbejde i udbuddet. Der vil være en sagsbehandler, der skal indsamle oplysning-

 Samt er risikoneutral309

 Nogenlunde samme sted som under de gamle regler, da retsusikkerheden er bibeholdt og måske mindsket en smule310
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er  og  overveje  dem,  dernæst  skal  han  også  udlede  gældende  ret  på  området  på  det 
pågældende  tidspunkt.  Dette  er  bare  et  eksempel  på,  hvordan  sagsbehandlingen  i 
forbindelse med skønsmæssige afgørelser er inefficient. Det omfattende sagsbehandlings-
arbejde i forbindelse med afholdelsen af udbud, har store omkostninger for samfundet, da 
der er meget spild og det medfører også nogle transaktionsomkostninger, som illustreret i 
afsnit 3.3.

Derfor kan der argumentere for, at lovgiver bør tilstræbe en så præcis retsstilling som 
overhovedet muligt. Dette bør naturligvis altid være lovgivers mission. Det er dog ikke 
praktisk  muligt  at  lave  en  præcist  detaljeret  lovgivning,  da  den  ville  være  alt  for 
omfattende eller ramme politisk skævt. Derfor er det nødvendig at finde en anden måde at 
tilstræbe en lav usikkerhed i retsstillingen end alene gennem lovgivningen. Den komplette 
lovgivning er tidligere forsøgt, med blandede resultater,  da lovgiver dermed skal være 
alvidende omkring samtlige potentielle udfordringer.311

Som det er beskrevet i ”Uncertainty of Law and the Legal Process” vil der altid  være en 
naturlig  balance  mellem lovgivningen  og  retspraksis.  Der  står,  ”When detailed  laws  are 
directly supplied by the legislature, the degree of uncertainty falls; however, a fall in uncertainty 
causes a similar reduction in the level of litigation, which in turn increases uncertainty.”.  Derfor 312

vil  det  ikke  være muligt,  at  finde en helt  præcis  retsstilling uden usikkerhed,  kun en 
tilnærmelse.

4.3 Den udvidede retspolitik

4.3.1 Økonomiske og juridiske hensyn

I kapitel 2 er der foretaget en analyse af gældende ret på området for ændringer og 
forhandlinger  i  forbindelse  med  udbud  af  komplekse  it-kontrakter.  Ifølge  det  nye 
udbudsdirektiv er formålet med udbudsreglerne at sikre den frie konkurrence på det indre 
marked  samt  at  “opnå  intelligent,  bæredygtig  og  inklusiv  vækst  og  således  sikre  optimal 
udnyttelse  af  de  offentlige  midler”.  I  henhold til  betragtning 1 i  præamblen til  det  nye 313

udbudsdirektiv  skal  udbudsreglerne  sikre  at  principperne  om  ligebehandling,  ikke-
forskelsbehandling,  gensidig  anerkendelse,  proportionalitet  og  gennemsigtighed   udmøntes  i 

 F.eks. Code civil des Français og Montesquieus, “De l’Esprit des loix”311

 Dari-Mattiacci, Giuseppe og Deffains, Bruno, udgivet d. 07-12-2005, s. 24312

 Direktiv 2014/24/EU, præambelbetragtning 2313
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praksis,  og  offentlige  indkøb  åbnes  for  konkurrence,  hvilket  også  er  bekræftet  i 
retspraksis.314

Hensynet  til  den  frie  konkurrence  er  uvæsentlig  for  så  vidt  angår  udbud  af 
komplekse  it-kontrakter,  da  der  reelt  kun  er  få  leverandører  på  disse  markeder,  som 
analyseret i  afsnit 3.2.2. Dog viser afsnit 3.4.2, at ordregiver alligevel kan medvirke til at 
skabe konkurrence, ved at opdele kontrakten i delkontrakter, for derved at give adgang 
for  mindre  leverandører  som  ikke  ville  kunne  afgive  tilbud  på  opgaven.  Såfremt 
ordregiver vælger at dele kontrakterne op vil behovet for fleksibilitet være mindre, hvilket 
gør  at  ligebehandlingsprincippet  fortsat  kan være  overholdt.  Hvis  ordregiver  derimod 
ikke vælger at dele kontrakten op vil gevinsten ved fleksibilitet være større end gevinsten 
ved at overholde ligebehandlingsprincippet, da der reelt set ikke er nogen konkurrence 
som  kan  sikres  gennem  ligebehandling.  Af  ovenstående  kan  således 
konkluderes,  at  der  er  tale  om modstridende hensyn,  idet  ønsket  om 
effektiv  konkurrence  står  over  for  behovet  for  en  fleksibel 315

udbudsproces ved udbud af komplekse it-kontrakter. Denne fleksibilitet 
står i modsætningsforhold til princippet om ligebehandling, da det alt 
andet lige vil betyde mindre ligebehandling, eller som minimum højere 
krav til  bevisførelsen herfor  at  der gives mulighed for fleksibilitet  i 316

udbudsprocessen eller det efterfølgende kontraktforhold.

Dernæst er det et formål med reglerne at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst,  og  således  sikre  optimal  udnyttelse  af  de  offentlige  midler.  Dette  betyder  at 
reglerne skal  give mulighed for  at  anvende de offentlige midler  på en efficient  måde, 
hvilket indebærer muligheden for at ordregiver kan få en del af gevinsten ved en efficient 
kontrakt. Det ses fra analysen i afsnit 3.3.2 og 3.3.3, at disse muligheder afhænger af både 
parternes individuelle forhandlingsstyrke og markedsformen på det gældende marked, 

 F.eks. i sag C 95/10 om Strong Seguranca, præmis 37, hvoraf det fremgår at “den effektive konkurrence er nævnte direktivs 314

(direktiv 2004/18 EF, red.) hovedformål”.
 Som skal sikres ved overholdelse af de generelle udbudsprincipper315

 Altså højere krav til gennemsigtighed316
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som begge er afhængige af kontraktens kompleksitet. Hvis der på er tale om udbud af 
komplekse it-kontrakter, vil der oftest være tale om et marked med få leverandører hvilket 
vil omfordele nytten fra ordregiver til tilbudsgiver jo tættere det kommer på monopol. For 
disse kontrakter vil det ofte være tilfældet at ordregiver på forhånd har begrænset viden 
om det indkøbte, hvilket gør det sværere at formulere tilstrækkeligt præcise og gennem-
sigtige udbudsdokumenter.  Som det ses af afsnit 3.3.3 vil valget af de fleksible udbuds-317

former  medføre  højere  omkostninger  i  løbet  af  selve  udbudsfasen,  da  der  bl.a.  skal 
afholdes omkostninger i forbindelse med forhandlinger og dialog med tilbudsgiverne. Det 
ses dog også at disse omkostninger kan være efficient afholdt, da de kan sparre parterne 
for større beløb i udførelsesfasen, ved at risikoen for fejlleverancer og misligholdelse vil 
være minimeret. Samlet set kan det konkluderes at anvendelsen af de fleksible udbuds-
former er det efficiente valg ved afholdelse af  udbud af komplekse it-kontrakter på et 
marked med få leverandører.

4.3.2 Sammenfatning

De økonomiske og juridiske  hensyn som er  beskrevet  ovenfor  kan sammenfattes 
således at der ved udbud af komplekse it-kontrakter oftest er tale om et oligopol med få 
økonomiske aktører, hvilket medfører et marked med begrænset konkurrence. Konkur-
rence er et økonomisk ønskeligt formål at efterstræbe, men da indgangsbarrierne er høje 
på markeder der leverer komplekse it-ydelser vil der ikke være flere økonomiske aktører 
der ønsker at deltage eller afgive tilbud, uanset hvor åben og gennemsigtig en udbuds-
proces der gennemføres. Ændres det dermed til at blive et marked, hvor aktørerne skal 
byde ind med delelementer o.lign., skabes konkurrencen herigennem.318

Det må således være formålet med at sikre en optimal udnyttelse af de offentlige 
midler der må være hovedformålet med udbudsreglerne, når det kommer til komplekse 
kontrakter. Som det kan ses af det økonomiske kapitel er omkostningerne til afholdes af 
udbudsproceduren umiddelbart højere ved anvendelse af de fleksible udbudsformer, da 
der under disse udbudsformer er flere faser med forhandlinger og tilbudsafgivelse der 
skal udføres før de endelige tilbud skal afgives af tilbudsgiver og evalueres af ordregiver. 
Omkostningerne forbundet med evalueringen vil ofte også være højere ved anvendelse af 
de fleksible udbudsformer, da der kan være flere forskellige løsninger der skal evalueres, 

 Külmann Selliken, Joachim, computerworld.dk, udgivet d. 10-10-2015317

 Det vil være nemmere for mindre leverandører at byde på en lille del af opgaven, frem for at skulle deltage i det 318

samlede udbud
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hvilket  gør en objektiv sammenligning kompliceret  at  foretage.  Det  fremgår imidlertid 
samtidig af kapitlet  at  disse højere omkostninger i  løbet af udbudsprocessen kan være 
efficient  anvendt,  da  det  kan  spare  begge  parter  for  store  omkostninger  i  løbet  af 
udførelsesfasen at  ordregivers  behov og den tilbudte  løsning er  afstemt og forhandlet 
inden kontraktindgåelse.

4.4 Anbefalinger

Nedenfor vil  afhandlingen komme med anbefalinger til  hhv. lovgiver,  dommerne, 
samt ordregiver, om, hvilke forandringer der kunne være til  et mere efficient resultat i 
forbindelse med udbud af komplekse it-kontrakter.

4.4.1 Anbefalinger til lovgiver (de lege ferenda)

Ovenstående  analyse  af  retsusikkerhedens  påvirkning  på  parternes  handlemåde, 
sammenholdt med de juridiske og økonomiske hensyn viser, at de nye udbudsregler har 
taget hånd om de værste problemer med hensyn til  at  sikre fleksibilitet  ved udbud af 
komplekse kontrakter. Til trods for dette hersker der stadig en vis usikkerhed om, hvor 
stort omfanget af eventuelle forhandlinger eller ændringer af udbudsmaterialet må være. 
Sammenholdes dette med det faktum at ordregiver er risikoavers, samt at bevisbyrden for 
at ligebehandlingsprincippet er overholdt ligger på ordregiver, vil en anbefaling til lovgiv-
er om yderligere ændringer, alligevel blive fremsat. 

Anbefalingen  vil  være  at  lovgiver  ændrer  bevisbyrden  i  loven,  således  at  det 
fremover  vil  være  tilbudsgiver  der  skal  bevise  at  der  er  sket  en  faktisk  konkurrence-
fordrejning. Under de nuværende regler står ordregiver overfor en næsten umulig opgave 
om at  løfte bevisbyrden for at  eventuelle ændringer eller  forhandlinger ikke potentielt 
ville kunne føre til at andre økonomiske aktører ville have ønsket at deltage i udbuddet. 
Det ville derimod være en mindre opgave for den forbigåede ansøger eller tilbudsgiver at 
bevise at netop de foretagede forhandlinger eller ændringer har medført at de ville ønske 
at  deltage  i  udbudsprocessen.  Denne  form  for  bevisbyrde  kan  findes  andre  steder  i 
loven.  Hvis  tilbudsgiver  havde  bevisbyrden  ville  ordregiver  stadig  vælge  at  over-319

opfylde, men i og med, at risikoen for økonomiske konsekvenser ville være mindre, ville 
resultatet ligge tættere på det efficiente resultat i 0. 

 Klagenævnet for Udbud, kendelse af 2015-05-23, European Dynamics Luxembourg SA mod SKAT, påstand 6. Her 319

gjorde Klagenævnet det gældende, at det ikke var den indklagede parts bevisbyrde at en konkurrents tilbud var 
konditionsmæssigt.
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4.4.2 Anbefalinger til dommer (de sententia ferenda)

Når det  kommer til  anbefalinger  til  dommerne ser  billedet  noget  anderledes  ud. 
Dette skyldes at domstolene gennem retspraksis kan påvirke retsusikkerheden direkte. Da 
det er konkluderet ovenstående kapitel om retsusikkerhed, at en risikoavers ordregiver vil 
vælge  et  påpasselighedsniveau,  der  fører  til  et  mere  efficient  resultat  jo  mindre  rets-
usikkerhed der er på et retsområde, vil det være efficient, hvis retsusikkerheden bliver så 
lille  så  muligt.  Dette  kan ske  ved at  domstolene  afsiger  afgørelser,  hvori  der  er  givet 
eksempler på, hvor strengt ligebehandlingsprincippet skal fortolkes, da det hovedsageligt 
er dette begreb der volder problemer ved udbud af komplekse it-kontrakter.

Anbefalingen til  dommerne vil  derfor  være at  de tager problematikken om over-
holdelse af ligebehandlingsprincippet ved udbud af komplekse kontrakter op i praksis, og 
lægger en moderat linje der tillader ordregiver at forhandle, samt foretage ændringer i 
mere  væsentlige  dele  af  udbudsmaterialet  eller  den  efterfølgende  kontrakt.  At  det  er 
domstolene der skal foretage denne uddybning og eksemplificering betyder at vurdering-
en er,  at  lovgivningen er som den skal  være.  Det vil  således være svært at  foretage 320

ændringer i udbudsreglerne, der vil uddybe omfanget af ligebehandlings-princippet, da 
dette princip er et generelt princip, der gælder for alle retsområder i EU.  

 Med undtagelse af ovenstående anbefalinger til ændring af bevisbyrden320
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5 Konklusion

Det det følgende kapitel vil konklusionen på afhandlingen blive klarlagt. Dette vil 
inddrage den juridiske-, den økonomiske- og den retspolitiske analyse, der alle vil blive 
sammenholdt med den problemstilling, der er beskrevet i kapitel 1.

Den  juridiske  analyse  viser,  at  omfanget  af  ordregivers  valgfrihed  til  at  vælge 
udbudsform  er  forøget,  hvilket  medfører  muligheden  for  at  vælge  en  fleksibel 
udbudsform.  Direkte  tildeling  er  dog  stadig  en  undtagelse,  hvor  mulighederne  for  at 
vælge denne falder snævert, hvilket også er gældende ved komplekse it-kontrakter. De 
fleksible udbudsformer, udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog er under 
det  nuværende  udbudsdirektiv  samlet  i  samme  bestemmelse,  samt  at  de  oprindelige 
hensyn, der kunne begrunde anvendelsen af disse, er videreført. Derudover er der indsat 
nye  betingelser,  der  kan  begrunde  valget  af  en  fleksibel  udbudsform,  hvilket  bl.a.  er 
behovet for innovative løsninger eller tilpasninger af allerede tilgængelige løsninger, der 
gør  sig  gældende  for  komplekse  it-kontrakter.  Endeligt  udbudsformen  innovations-
partnerskaber blevet introduceret. Betingelserne for at anvende denne er også behovet for 
innovative løsninger.

Samlet set må det konkluderes, at der ikke er sket forbedringer på området omkring 
muligheden  for  at  foretage  ændringer  i  de  behov  eller  krav  der  er  fremsat  i 
udbudsmaterialet. Der kan derfor fortsat kun ske præciseringer og afklaringer uden at der 
ændres  ved  væsentlige  aspekter  i  enten  tilbud,  behov  eller  krav.  Umiddelbart  efter 
tildelingen må der ske bekræftelse af de økonomiske forpligtelser det vindende tilbud har 
påtaget sig for så vidt det angår udbud med forhandling. Ved konkurrencepræget dialog 
er der ikke mulighed for at bekræfte dette. Det må derudover også konkluderes, at der 
ikke  er  sket  en  udvidelse  af  muligheden  for  forhandling  vedr.  de  minimumskrav  og 
tildelingskriterier,  der  er  fremsat  i  udbudsmaterialet.  For  alle  andre  ændringer  skal 
forhandlingen ske under overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Ligebehandlingsprin-
cippet  fortolkes stadig indskrænkende,  trods,  det  i  direktivet  fremsatte  ønske om øget 
fleksibilitet. Ved innovationspartnerskaber giver der friere beføjelser til at forhandle, da 
der her sættes lavere krav til udbudsmaterialet, der dog kun kan anvendes for så vidt det 
angår  et  behov  for  innovative  tjenesteydelser,  som  ikke  kan  opfyldes  ved  indkøb  af 
allerede tilgængelige løsninger.
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Hovedreglen for at foretage ændringer i en allerede indgået kontrakt er, at der skal 
ske fornyet udbud. Undtagelsen til denne er, hvis ændringen omhandler ændringer som 
følger af klausuler i kontrakten, ændringer som følger af uforudsete omstændigheder eller 
ikke-væsentlige ændringer.

Den økonomiske analyse viser, at det ikke er muligt at indgå en efficient kontrakt 
som følge af  coase-teoremet i  sin rene form, hvorfor det er nødvendigt at  anvende en 
Kaldor-Hicks  efficins  analyse,  der  indeholder  andre  aspekter  end  dem  som  følger  af 
parternes direkte forhold. Dette medfører, at der skal inddrages forhold som konkurrence-
forhold og minimering af omkostninger, for at kunne indgå i en Kaldor-Hicks efficient 
kontrakt mellem parterne.

Analysen omkring konkurrenceforholdene viser, at der, på markedet for komplekse 
it-kontrakter er tre leverandører. Dette medfører, at der reelt ikke er nogen konkurrence, 
og eksperter mener sågar der er tale om de facto monopoler, når det angår komplekse it-
kontrakter. Dette medfører en magtubalance der spiller ind i forhold til den forhandlings-
styrke parterne har overfor hinanden. Når dette sættes sammen med den asymmetriske 
information der er på området for komplekse it-kontrakter, medfører det, at ordregiver har 
væsentlig dårligere forudsætninger for, at kunne indgå i en aftale der medfører gevinster 
for denne part. Ses dette i forhold til, at ordregiver er det offentlige og dermed agerer på 
samfundet vegne, vil det minimere den samfundsnytte der vil komme ud af det forhold. 
Dermed bør ordregiver sørge for, at foretage effektiv risikostyring, for at nedbringe den 
risiko der vil blive pålagt, som følge af den dårlige forhandlingsstyrke parten har i trans-
aktionen.

Derudover bør ordregiver forsøge at maksimere den samfundsnytte der er muligt, 
hvilket kan ske som følge af, at minimere de transaktionsomkostninger der er forbundet 
med  transaktionen.  Dette  ses  i  forhold  til  udbud,  hvor  ordregiver  skal  forsøge,  at 
minimere  de  omkostninger  der  er  forbundet  med at  foretage  udbuddet.  Når  udbuds-
processens  omkostningskilder  bliver  analyseret,  og  da  den  nyinstitutionelle  økonomi 
anvender  begrænset  rationalitet,  viser  det  sig,  at  det  er  omkostningsminimerende  for 
ordregiver at søge en fleksibel udbudsform, da risikoen for, at der sker store omkostninger 
forbundet med udførelsesfasen, er mindre. Risikoen kan yderligere minimeres ved hjælp 
af en effektiv kontraktstyring, der sørger for, at den indgåede kontrakt bliver overholdt.
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Analysen  omkring,  hvorvidt  situationen  kan  forbedres,  viste  det  sig,  at  de 
leverandører  der  er  på  markedet  skaber  en  leverandørafhængighed,  der  ikke  er 
ønskværdig. Derfor bør ordregiver gøre hvad der er muligt for at forsøge at undgå denne 
leverandørafhængighed.  Dette  vil  være,  at  dele  kontrakterne  op  i  delelementer  som 
derigennem kan udbydes af mindre omgange. Dette vil medføre mindre risiko for at it-
kontrakten går galt. Samtidig vil det medføre, at ordregiver får skubbet til magtbalancen, 
således at det vil være muligt at opnå en forhandlingsstyrke der er til ordregivers fordel. 
Det  offentlige  har  allerede  påbegyndt  mange  initiativer  der  skal  gøre  op  med  denne 
situation og er bevidst omkring, at den ikke er ønskværdig.

Den  retspolitiske  analyse  viser,  at  der  er  stor  retsusikkerhed  på  området  for 
ordregivers muligheder for at foretage ændringer eller føre forhandlinger med deltagerne. 
Dette vil medføre, at ordregiver, som risikoavers aktør, vil overopfylde sine forpligtelser, 
og dermed ikke vil ende i et efficient påpasselighedsniveau. Derfor bør retsusikkerheden 
minimeres. Analysen viser derudover, at når der er behov for stor fleksibilitet i et udbud 
bør  hensynet  til  ligebehandlingsprincippet  og konkurrencen være af  mindre  væsentlig 
karakter. Dette skyldes, at hensynet til konkurrencen gennem ligebehandlingsprincippet 
har modsatrettet virkning i forhold til ønsket om øget fleksibilitet. Når ligebehandlings-
princippet fortolkes snævert, vil det medføre, at det ikke er muligt at agere fleksibelt, og 
derigennem ikke kunne agere efficient. Såfremt ordregiver vælger at dele kontrakterne op 
vil behovet for fleksibilitet være mindre, hvilket gør at ligebehandlingsprincippet fortsat 
kan  være  overholdt.  Hvis  ordregiver  derimod  ikke  vælger  at  dele  kontrakten  op  vil 
gevinsten ved fleksibilitet være større end gevinsten ved at overholde ligebehandlings-
princippet, da der reelt set ikke er nogen konkurrence som kan sikres herigennem.

Dermed vil  anbefalingen til  lovgiver  være,  at  reglerne  i  det  nuværende udbuds-
direktiv har taget hånd om de værste problemer med hensyn til  fleksibilitet i  udbuds-
processen, når det angår komplekse it-kontrakter. Dette til trods for, at der stadig hersker 
en vis usikkerhed om, hvor stort et omfang af eventuelle forhandlinger og ændringer der 
må finde sted. Dog vil anbefalingen herfra være, at lovgiver bør ændre bevisbyrden for om 
ligebehandlingsprincippet  er  blevet  overholdt  fra  ordregivers  til  tilbudsgivers.  Dette 
skyldes at ordregiver er risikoavers, og dermed kun vil overopfylde. Det er en nærmest 
umulig  opgave for  ordregiver  at  skulle  føre  bevis  for,  at  der  ikke er  nogle  potentielle 
leverandører, der ikke er blevet ligebehandlet. Det vil derimod være en væsentlig mindre 
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opgave for en tilbudsgiver at kunne føre bevis for, at de kunne og ville have taget del i det 
pågældende udbud. Da ordregiver fortsat er risikoavers vil det medføre et mere efficient 
påpasselighedsniveau.

Anbefalingen til  dommerne vil  derimod være,  at  lempe på fortolkningen af  lige-
behandlingsprincippet. Dette vil medføre, at der kommer mere fleksibilitet ind i udbuds-
processen, og ordregiver dermed vil have større mulighed for, at minimere de omkost-
ninger  og  risiko,  der  er  forbundet  hermed.  Selvom  behovet  for  fleksibilitet  vil  blive 
mindre, såfremt ordregiver vælger at sende delelementerne i udbud, vil det stadig volde 
problemer, hvis ligebehandlingsprincippet fortsætter i sin hidtidige form. Dette skyldes 
både, at ordregiver som risikoavers aktør vil være overopfyldende, hvormed det vil være 
inefficent at lade ordregiver føre bevisbyrden, og at denne kun bliver større, når der er 
mulighed for flere potentielle leverandører. Fortsætter ordregiver derimod med at udbyde 
komplekse it-kontrakter viser analysen, at det vil være efficient at anvende en fleksibel 
udbudsform,  da  det  er  muligt  at  forhandle  om  risikoen,  og  dermed  nedbringe  både 
omkostninger og risiko gennem fleksibiliteten.

5.1 Hypotese-testen

Af ovenstående kan det konkluderes, at den overordnede hypotese,

Det  vurderes  at  udviklingen,  og  den  efterfølgende  drift  af  it-systemer  er 
blevet så kompleks, at de ordregivende myndigheder ikke længere har den 
fornødne ekspertise til at opstille klare krav og behov i udbudsmaterialet, 
som  sikrer  konkurrence,  og  at  der  afgives  konditionsmæssige  tilbud,  der 
tillige opfylder ordregivers egentlige behov som forudsat i udbudsreglerne, 
hvormed  udbudsreglerne  er  en  hindring  for  muligheden  for  at  udbyde 
komplekse it-kontrakter.

kan bekræftes at være sand, hvormed udfaldsmulighed 2 og 3 gør sig gældende. 
2. Reglerne er formuleret korrekt, men fortolkes forkert af den fortolkende myndighed 

eller ordregiver 
3. Reglerne er ikke formuleret optimalt og bør ændres af lovgiver

Udbud af komplekse it-kontrakter kræver en høj grad af ekspertise hos ordregiver 
inden  kravene  og  behovene  skal  offentliggøres,  ligesom  de  kræver  en  høj  grad  af 
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fleksibilitet hos ordregiver i løbet af udbudsprocessen. Denne ekspertise er ikke eksiste-
rende  i  tilstrækkelig  grad  hos  ordregivende  myndigheder,  og  grundet  disses  risiko-
aversion vil fleksibiliteten i udbudsprocessen ikke blive udnyttet fuldt ud. Lovgiver kan 
hjælpe til ved at vende bevisbyrden for, hvornår ligebehandlingsprincippet er brudt, til at 
ligge hos de aktuelle og  potentielle tilbudsgivere.

Ovenfor er givet anbefalinger som ordregiver kan implementere,  hvorpå udbuds-
processen kan udføres mere efficient.  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