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KL’s høringssvar til udbudsloven 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 5. december 2014 sendt ud-

kast til forslag til udbudslov i høring med svarfrist den 8. januar 2015.  

 

Lovforslaget er baseret på udbudslovsudvalgets udkast til en ny udbudslov. 

Lovudkastet implementerer EU’s reviderede udbudsdirektiv fra februar 

2014 samt samler en række øvrige regler, herunder et regelsæt, som regule-

rer indkøb af varer og tjenesteydelser under EU-tærskelværdien, i én ny 

dansk udbudslov. 

 

KL har siden efteråret 2013 sammen med en række øvrige repræsentanter 

fra ordregivere og tilbudsgivere deltaget i et omfattende udvalgsarbejde for 

at forberede ny lovgivning. Opfølgning på EU’s udbudsdirektiv med et nyt 

og samlet dansk regelsæt på området udspringer bl.a. af økonomiaftalen for 

2013 mellem regeringen og KL. 

 

KL har været tæt inde i drøftelserne af alle lovforslagets bestemmelser. KL 

finder, at der er tale om et essentielt og gennemarbejdet regelsæt, som 

fremover vil styrke arbejdet med offentligt indkøb i Danmark. KL vurderer, 

at et samlet dansk regelsæt gør retningslinjerne væsentligt klarere, og vil i 

praksis være nemmere at anvende i indkøbssituationen end direktivet.  

 

Der har været tale om et meget omfattende lovarbejde med en intensiv slut-

fase. KL har ved en nærmere gennemlæsning af udkastet fundet en række 

forskelle i formuleringer/skrivefejl. Der er efter KL’s opfattelse ikke tale 

om ændringer af principiel karakter, hvorfor KL har valgt at formidle for-

muleringer, som kan virke uklare og inkonsistente, direkte til sekretariatet 

for udbudslovsudvalget. 

 

I dialogen med kommunerne om lovudkastet har flere kommuner peget på, 

at § 183, stk. 2, som fastsætter de situationer, hvor en ordregiver er forplig-
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tet til at bringe en kontrakt til ophør, kan opfattes som en stramning af de 

hidtidige regler.  

 

Det har efter KL’s opfattelse først og fremmest været hensigten alene at 

skabe klarhed om ordregivers forpligtelser ved at kodificere eksisterende 

retspraksis. KL foreslår derfor, at udvalget drøfter de præcise formuleringer 

og hvorvidt der er tale om en stramning, eller blot en præcisering og kodifi-

cering af gældende praksis og regler. 

 

Endvidere peger kommunerne på, at det er afgørende for anvendelse af det 

nye danske regelsæt, at loven følges op af en god og praktisk vejledning – 

både i form af en opdatering af eksisterende vejledninger samt udarbejdelse 

af nye - inden loven træder i kraft. KL vurderer, at vejledningsindsatsen 

omkring tilbudsevaluering samt fleksible procedurer bør prioriteres særligt 

højt. 

 

KL kan alt i alt bakke op om det samlede lovudkast, men skal tage højde for 

den politiske behandling af sagen grundet den korte høringsfrist. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

 Kristian Wendelboe 

 


