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REGELGRUNDLAGET 

• Kommunen skal sikre, at der er et alternativ til den kommunale 

leverandør.

• Kan f.eks. findes ved et udbud eller ved godkendelsesmodel.

• Beregning af timepris i godkendelsesmodel:

𝑻𝒊𝒎𝒆𝒑𝒓𝒊𝒔 =
𝒈𝒆𝒏𝒏𝒆𝒎𝒔𝒏𝒊𝒕𝒍𝒊𝒈𝒆, 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒔𝒊𝒈𝒕𝒆𝒅𝒆 𝒐𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓

𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒊𝒎𝒆𝒓

• Ikke konkrete regler for opgørelse af omkostninger eller timer (NB ikke krav 

om faktiske tidsmålinger/BTP).

• Genberegning med passende mellemrum (nye regler: hvert år).

• Efterbetalingspligt afskaffet i 2013.
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Parterne

BRØNDERSLEVSAGEN

BlækspruttenBrønderslev Kommune

Tjenesteydelsen

To timeprisberegninger:

2016-2019

• Omkostningskalkulation fra 

2012.

• Fremskrevet med KL’s pris- og 

løntalsindeks hvert år.

2020

• Direkte, indirekte og 

fællesomkostninger
• Fradrag for visse poster.

• Antal timer
• Planlagte timer



KRAVETS KARAKTER
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• Blæksprutten har ikke krav på automatisk efterbetaling, da 

bestemmelsen i servicelovens § 91, stk. 9, om efterbetaling blev 

ophævet i 2013.

• Et evt. krav på efterbetaling er ikke et kontraktkrav, men skal 

bedømmes efter dansk rets almindelige erstatningsregler (culpareglen).

Alle 7 dommere



ANSVARSNORMEN

• Ansvar må vurderes ud fra, om afregningsprisen er fastlagt på 

baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den 

kommunale leverandør har ved at producere og levere tilsvarende 

ydelser.

• Det er en kompliceret opgave.

• Ikke forpligtet til at anvende en bestemt metode.

• Opgørelse kan være baseret på skøn.

• Ansvar forudsætter klare fejl af en vis grovhed.

Flertallet - 4 dommere



DOMMEN – KRAVETS KARAKTER
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• Enig i at opgørelsen er en kompliceret opgave og kommunen har et 

skøn.

• Priserne er offentliggjort på forhånd, og det kan ikke forventes, at 

opgørelsen er helt uden fejl eller fejlskøn pga. kompleksiteten.

• Det er de private leverandører bekendt med og vælger på den 

baggrund at indgå kontrakt.

• Ansvar forudsætter derfor en eller flere fejl, som er klare, og som (når 

der ses bort fra forsætlige eller groft uagtsomme forhold) hver for sig 

eller tilsammen ikke er ubetydelige navnlig henset til den samlede 

afregning i det pågældende år.

Mindretallet – 3 dommere



DOMMEN – KRAVET 2016-2019

• Pris- og løntalsfremskrivning som 

udgangspunkt OK.

• Efterberegning burde være sket 

senest med virkning for 2019, da 

ekstern rapport såede tvivl om den 

kommunale leverandørs 

omkostninger. 

• Klar fejl af en sådan grovhed, at det 

er ansvarspådragende, at der ikke 

var foretaget en nye beregning ved 

fastsættelse af afregningspriserne 

for 2019.

Flertallet – 4 dommere

• Enig med flertallet i, at 

udgangspunktet er, at der kan 

anvendes pris- og 

løntalsfremskrivning.

• Ikke en klar fejl, at kommunen 

ikke foretog efterberegning af 

afregningsprisen med virkning 

for årene før 2020.

Mindretallet – 3 dommere



DOMMEN – KRAVET 2020
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• Klar fejl af en vis grovhed:

• Fradrag af udgifter til nødkald og klippekort skulle være medtaget i 

omkostningsopgørelsen (tæller), idet det efterfølgende havde vist sig, at de 

også medgik i timeopgørelsen (nævner). 

• Lønudgifter til elever skulle tilsvarende medregnes, da eleverne i et vist 

omfang leverede de timer, som indgik i timeopgørelsen.

• Derimod ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte kommunens anvendte 

skøn og fordelingsnøgler (overhead, forsikringer, biler mv), ligesom udeladelse 

af covid 19 udgifter var ok.

• Mindretallet fandt, at der samlet set ikke var ansvar, da ikke godtgjort, at fejlene 

var andet end ubetydelige.

Alle dommere



DOMMEN – TABSOPGØRELSEN

Tæller

• Direkte omkostninger

• Offentligt tilgængelige data om 

lønninger (SIRKA).

• Øvrige omkostninger

• Nøgletalsanalyse fra maj 2019, 

for Mariagerfjord Kommune 

(fastsat til 100 kr.).

Nævner 

• Leverede timer

• Oplysningerne om ”direkte 

brugertid” fra BTP-beregning i 

PWC-rapport.

Blæksprutten

Tæller

• Direkte omkostninger

• Kommunens eget regnskab skal bruges Øvrige 

omkostninger.

• Kommunens eget regnskab.

Nævner

• Leverede timer

• Planlagte timer

Modregning af overbetaling

• Afregning efter visiterede timer, planlagte timer brugt 

til timepris (forskel 6-7%).

Brønderslev Kommune



DOMMEN - TABSOPGØRELSEN

• Bevisbyrden for tab hos leverandøren.

• Brønderslev Kommune afregnede på baggrund af visiterede timer uden fradrag for 

rettidige aflysninger.

• Efter kontrakten skulle rettidige aflysninger fratrækkes.

• Der er herved sket overbetaling. Blæksprutten har selv estimeret, at aflysninger udgør 

ca. 7 % af de visiterede timer.

Resultat

• Timepriserne for 2019 og 2020 er fastsat for lavt, men Blæksprutten er blevet 

overbetalt i samme periode.

• Samlet set ikke godtgjort, at Blæksprutten har lidt et tab. 
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KEY TAKEAWAYS

Design af timeprisberegninger

• Vær opmærksom på, om ”logikken” 

er fulgt.

Genberegning

• Er der indikationer på, at noget er 

galt → genberegning. Ellers kan 

pristalsfremskrivning efter 

omstændighederne være ok.

Ingen automatisk efterbetaling

• Kun fremadrettet justering i 

udgangspunktet.

2.  DECEMBER 2022

SIDE 11

Krav om klare fejl af en vis grovhed

• Ikke bare fejlskøn dvs. de fleste 

saglige fordelingsnøgler er ok.

Tabsopgørelsen

• Bevisbyrden for tab hos 

leverandøren.

• Skal baseres på kommunens egne 

omkostninger.

• Evt. modregn andre fordele for 

leverandøren.



Poul Schmith har indgået aftale med VISDA, som omfatter billederne i denne præsentation.

Præsentationen og de heri indeholdte billeder er udelukkende til intern brug for modtageren og må ikke viderespredes.

TAK FOR I DAG!
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