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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse 
af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hoved-
stadens Sygehusfællesskab (regionsloven) (kommunal og regi-
onal pligt til konkurrenceudsættelse) 

FOA Fag og Arbejde kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar 

på ovenstående lovforslag. Vi vil dog stille os undrende over, at mini-

steriet meddeler i høringsbrevet, at høringsfristen er så kort, at mini-

steriet på forhånd udelukker, at der ikke vil blive taget højde for hø-

ringssvar, inden loven fremsættes.  

FOA stiller sig meget undrende overfor denne procedure og denne 

åbenlyse tilsidesættelse af demokratiske spilleregler. 

Specifikke bemærkninger 

I bemærkninger til lovforslaget angives det, at konkurrence er en vel-

afprøvet metode til at sikre, at offentlige opgaver løses bedst og bil-

ligst. Dette må FOA kategorisk tilbagevise. Der er ikke nogen viden-

skabelige undersøgelser, der understøtter dette. Vi har bemærket, at 

der har gentagne gange været fremsat beslutningsforslag i folketinget 

om, at analysere konsekvenserne af udlicitering, men da der hidtil ikke 

har været flertal for beslutningsforslaget, så er der reelt intet grundlag 

for at konkludere, at konkurrenceudsættelse giver bedre og billigere 

løsninger.  

FOA vil opfordre til at en sådan undersøgelse iværksættes, så kommu-

nerne og regioner i deres arbejde med konkurrenceudsættelse kan får 

et reelt billede af konsekvenserne ved konkurrerenceudsættelse af 

kommunale og regionale opgaver. 

Det bekymrer FOA, at lovforslaget i princippet lægger op til, at hvis 

kommunerne og regionerne ikke kan blive enige med regeringen om 

omfanget af konkurrenceudsættelse, så kan Indenrigs- og Sundheds-

ministeren egenhændigt fastsætte både om og hvorledes bestemte  

opgaver skal konkurrenceudsættes. Vil det fx sige, at regeringen uden 

at tage spørgsmålet op i Folketinget kan gennemfører forslaget om,  

at 20 % af ældreplejen skal konkurrenceudsættes, som tidligere i år 

blev opgivet pga. manglende opbakning blandt Folketingets partier? 
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FOA ønsker ikke, at regeringen skal have så vidtgående beføjelser. Mi-

nisteren kan i princippet med denne lov handle imod flertallet i Folke-

tingets ønsker. 

FOA mener, at vi skal respektere og beskytte det kommunale selv-

styre på et område som dette. I hvilket omfang og hvor kommunerne 

og regioner skal benyttes sig af konkurrenceudsættelse skal bygge på  

lokale behov og overvejelser. 

Beslutninger om konkurrenceudsættelse har stor betydning for med-

arbejdernes vilkår. Det er derfor vigtigt med respekt for inddragelse af 

medarbejderne, som det er aftalt i det kollektive aftalesystem. FOA fin-

der derfor helt generelt, at det er uhensigtsmæssigt med regler, som 

tvinger kommuner og regioner til at konkurrenceudsætte, hvis det be-

tyder, at kommunernes og regionernes forpligtigelse til at inddrage 

medarbejderne, inden der træffes beslutninger om større ændringer i 

medarbejdernes vilkår, bliver tilsidesat. 

FOA henviser i øvrigt til høringssvar fra LO, KTO og OAO. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dennis Kristensen og  Peter Kvist Jørgensen  
Forbundsformand  Forbundssekretær 

 

 


	Specifikke bemærkninger

