
 
 
 
 
  

 

 
FOA 
Staunings Plads 1-3 
1790  København V  
 
Telefon 4697 2626 
Telefax 4697 2300 
 
Kontonr. 5301-0476807 
 
E-mail 
foa@foa.dk 
a-kassen@foa.dk 
 
www.foa.dk 

 

 

 

 

Høringssvar om forslag til udbudslov  
FOA har følgende bemærkningerne til lovforslaget, idet vi tillægger den 
ramme, udbudsloven vil lægge for offentlig-privat samarbejde afgøren-
de betydning for såvel den offentlige sektors udvikling som for de med-
arbejdere, der bliver direkte eller indirekte berørt af udbud og konkur-
renceudsættelse, hvad enten de er offentligt eller privat ansat:  

 
Regler for ”Sociale tjenesteydelser” og for ydelser under tær-
skelværdien (afsnit 4, §184 og følgende bestemmelser samt af-
snit 5 og 6)  
 
FOA er skeptiske overfor behovet for særregler for ”sociale tjenesteydel-
ser”.  
 
FOA mener ikke umiddelbart, at sociale tjenesteydelser ”har særlige egen-
skaber, som gør det uhensigtsmæssigt at anvende de normale frem-
gangsmåder ved et EU-udbud”.  
 
Givet, at man i øvrigt mener det hensigtsmæssigt overhovedet at konkur-
renceudsætte denne type af ydelser, er det vanskeligt se, hvorfor udbud 
ikke principielt kan behandles ens uanset ydelsesområdet. Der er også i de 
generelle bestemmelser indbygget mulighed for dialog og forhandling samt 
særlige rammer for innovationspartnerskaber, som vil kunne anvendelse i 
disse tilfælde.   
 
FOA er i forlængelse heraf bekymret for, om de alternative regler, der na-
tionalt bliver foreslået for sociale tjenesteydelser, kan sikre de grundlæg-
gende krav om gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet samt 
leve op til målet i lovbemærkningerne om ” at udvælgelsen af tilbudsgivere 
sker på grundlag objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at 
der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne”.  
  
FOA anbefaler på den baggrund, at de nationale regler for sociale tjeneste-
ydelser i højere grad afspejler de generelle regler. Alternativt, at reglerne 
for sociale tjenesteydelser integreres i de generelle bestemmelser.   
 
Dette specielt under hensyn til, at der formodentlig vil blive tale om en an-
vendelse af disse ”sær-regler” i en meget stor andel af de udbud af offent-
lige tjenesteydelser, vi vil se fremover, idet store dele af social- og sund-
hedsområdet, ældrepleje m.v. hermed bliver undtaget for de generelle reg-
ler.   
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 Tildelingskriterium, under- og delkriterier samt eva-
lueringsmetode 
FOA havde gerne set, at man i den danske lov have benyttet sig af den 
mulighed, direktivet giver for at udelukke kriteriet ”laveste pris”.  
 
Udelukkelse af kriteriet laveste pris ville give en bedre mulighed for at sik-
re gennemsigtighed og ligebehandling, da anvendelsen af kriteriet på urea-
listisk vis forudsætter, at udbyder er i stand til udtømmende at beskrive al-
le øvrige krav til leverancen.  
 
Dette gælder i særligt grad for udbud af sociale tjenesteydelser og i øvrigt 
for mere komplekse ydelser.  
 
Mulighed for at annullere udbuddet (§2)  

Det er positivt, at lovbemærkningerne slår fast, at et offentligt udbud ikke 
indebærer en kontraheringspligt.  
 
Men der savnes som supplement til de generelle regler om annullation en 
henvisning til den nationale regulering af offentlige myndigheders anven-
delse af kontrolbud, jf. bekendtgørelse og vejledning herom (BEK nr. 607 
af 24/06/2008 og VEJ nr. 32 af 24/06/2008) samt de nuværende regler 
for behandling i Klagenævnet for udbud, jf. lovforslaget.  
 
FOA foreslår på den baggrund en supplerende henvisning til gældende reg-
ler for anvendelse af kontrolbud.  
 
Funktionskrav, krav til medarbejdervilkår, krav til 
produktionsproces, sikkerhed m.m. og krav ved præ-
kvalifikation af tilbudsgivere (§39, §160, §174 m.fl.) 

FOA ser positivt på præciseringerne i direktiv og i forslag til lovbemærknin-
ger om mulighederne for at stille krav til produktionsproces, sikkerhed, 
medarbejdervilkår m.v.  
Det er bl.a. positivt, at det bliver slået fast, at en række krav både kan an-
vendes som kriterier i forbindelse med tildelingen, jf. § 160, og som betin-
gelser om kontraktens gennemførelse, jf. § 174.  
 
FOA har dog en række ønsker til præcisering og  fortolkning af reglerne 
samt mulighederne for at anvende dem:  
 
For det første er vi bekymrede for, om reglerne om krav til produktionspro-
cessen giver tilstrækkelige muligheder for at anvende krav til arbejdsfor-
hold og arbejdsmiljø. Disse muligheder og rækkevidden heraf bør præcise-
res i bemærkningerne til lovforslaget. 
 
For det andet bør det præciseres, at mulighederne for at stille krav med  
direkte tilknytning til kontraktens genstand, ikke er begrænset af potentiel-
le tilbudsgiveres eventuelle aktuelle omkostninger ved at opfylde sådanne 
krav. Uden en sådan præcisering kan FOA frygte, at der vil være  en risiko 
for, at tilbudsgiver vil hævde, at sådanne krav til specifikke leverancer vil 
være i strid med loven, fordi de er forbundet med uforholdsmæssigt store 
omkostninger (for den pågældende tilbudsgiver). Uden præcisering vil en 
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 sådan påstand kunne medføre, at udbyder uretmæssigt vil være tilbage-
holdende med at anvende mulighederne for at stille sådanne krav  
 
Det ligger helt inden for og alene inden for udbyders ret at vurdere, hvor-
vidt opfyldelse af specifikke krav vil kunne medføre en uhensigtsmæssig 
fordyrelse. Derfor bør det af lovforslagets bemærkninger fremgå, at udby-
der har ret at vælge at stille sådanne krav, hvor det anses for hensigts-
mæssigt. 
 
For det tredje finder vi det alt andet endhensigtsmæssigt, at der ikke i lo-
ven er en direkte henvisning til de forpligtelser, der følger af den danske 
implementering af ILO konvention 94, herunder til Beskæftigelsesministe-
riets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og den tilhøren-
de vejledning (Cirkulære nr. 9471 af 30/06/2014 og Vejledning nr. 9472 af 
30/06/2014.). Det bør af hensyn til såvel udbydere som bydere klart af 
lovforslagets bemærkninger fremgå, at der kan stilles krav, der følger de 
danske forpligtigelser i henhold til den danske implementering af ILO kon-
vention 94. 
 
For det fjerde stiller FOA sig stærkt undrende over for, at der i lovforslaget 
findes en generel anbefaling /vejledning om anvendelsen af funktionskrav. 
Denne type af anbefalinger/vejledninger hører ikke hjemme i et lovforslag.  
 
For det femte er der brug for yderligere præcisering af mulighederne for at 
stille krav til tilbudsgiver, enten som kontraktvilkår eller i forbindelse med 
prækvalifikation. Herunder er der behov for at præcisere mulighederne for 
at tage hensyn til virksomhedens sociale ansvar (CSR) herunder virksom-
hedens skatteforhold og -strategi.  
 
Udbudsdirektivet fastslår, at tildelingskriterierne skal være ’forbundet 
med kontraktens genstand’. Forbindelsen til kontraktens genstand kan 
imidlertid også være gældende, ’selv om sådanne faktorer ikke udgør en 
del af deres materielle indhold’1. Som eksempler herpå nævnes tildelings-
kriterier, som angår levering eller brug af fair trade produkter i gennemfø-
relsen af en tildelt kontrakt, og herunder udtrykkeligt et fair trade krav om 
betaling af en minimumspris og en højere pris til producenterne. I forlæn-
gelse heraf er spørgsmålet således, om der f.eks. kan tales om en tilstræk-
kelig forbindelse med kontrakten genstand ved et tildelingskriterium om 
’fair tax’, i form af en række objektive krav, f.eks.:  

• et følg-princip om transparent skattepraksis (f.eks. i form af oplys-
ninger om, i hvilke lande selskabet opererer under hvilke navne, 
oplysninger om den finansielle praksis i Danmark: finansiering fra 
hvem på hvilke vilkår, herunder selskabsintern finansiering og 
handel, oplysninger om de seneste års dansk skattebetaling, op-
lysninger om eventuel dom for skatteunddragelse i Danmark eller 
virksomhedens etableringsland (der udgør et udelukkelseskrav i 
henhold til udvælgelse i henhold til nye udstationeringsdirektiv) 
samt oplysningspligt om eventuel dom for skatteunddragelse i 
Danmark eller virksomhedens etableringsland i ydelsesperioden, 

1 Direktivets betragtning nr. 97. 
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 og krav om, at en sådan dom vil medføre kontraktophævelse, 
medmindre noget sådant ikke vil være proportionelt; 

• et forklar-princip vedrørende fair skattepraksis (f.eks. pligt til ved 
bud og i eventuel leveringsperiode at redegøre for virksomhedens 
principper for ansvarlig skattepraksis, herunder virksomhedens 
konstruktion i forhold til den økonomiske substans, skatteplan-
lægning og eventuelle brug af skattely samt eventuelle principper 
om at betale);  

• et følg- eller-forklar princip for ansvarlig og fair skattepraksis (f.eks. 
pligt til ved hjælp af tilstrækkelige regnskabsdata at redegøre for 
efterlevelsen af et princip for samfundsansvarlig og fair skatte-
praksis om ”det rette skattebeløb til det rette land” eller forklar, 
hvorfor virksomheden ikke har et sådant princip og/eller ønsker at 
redegøre for dets indhold og efterlevelse). 

Der har fra politisk hold været et ønske om, at offentlige udbydere af bl.a. 
velfærdsydelser kan stille sådanne krav ved udbud. FOA anbefaler derfor,  
at der i lovforslagets bemærkninger gives klare konkrete eksempler på 
muligheder for at stille krav om fair skattepraksis. 
 
 
Muligt med omfattende krav om dokumentation (§ 
153) 
Det er positivt, at der er givet brede muligheder for at kræve nødvendig 
dokumentation fra tilbudsgiver, herunder dokumentation vedrørende miljø 
og arbejdsmiljø.  
Underleverandør (§ 175) 
Bestemmelserne i lovforslaget om regulering af anvendelsen af underleve-
randører er en smule uklare.  
 
Det bør i lovbemærkningerne fremgå klart, at udbyder har mulighed for at 
stille krav om godkendelse af eventuelle underleverandører, samt at udby-
der har mulighed for at udelukke anvendelsen af underleverandører, når 
der i øvrigt er saglige grunde hertil.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Dennis Kristensen 
Forbundsformand 
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