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IFIRS udnævner 
Procesleder
Udbudsjurist Cand. Merc. Jur. 
Anders Lovén er pr. 01. april 
2014 udnævnt til Procesleder 
i IFIRS.

Anders har været ansat i IFIRS 

som Udbudsjurist siden 01. 

december 2012, og har tileg-

net sig en god og solid viden 

om mange forskellige former 

for udbud.

Siden 01. december 2013 har 

Anders stået for oplæringen af 

de sidst ansatte udbudsjurister.

Anders har via sin store aktivi-

tet på gennemførelse af udbud 

opnået en stor og solid viden 

om både EU-udbud og udbud 

efter Tilbudsloven, og Anders 

er nu klar til at påtage sig le-

delsesmæssige roller i IFIRS.

Anders ansvar, udover at gen-

nemføre udbud, bliver at styre 

alle interne funktioner i IFIRS, 

herunder sikre gennemførelse 

af udbud, optionsudnyttelse 

og genudbud.

Anders får også persona-

leansvar for de ansatte på 

kontoret.

Alle medarbejdere i IFIRS 

ønsker Anders tillykke med 

udnævnelsen og vi glæder os 

til det fornyede samarbejde.
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IFIRS OPRETTER  
” IFIRS BUSINESS CLUB”

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

IFIRS styregruppe har på 

styregruppemødet 26. 

februar 2014 godkendt 

planerne om oprettelse af 

IFIRS Business Club, hvis 

formål det bliver at sikre 

medlemmerne uddannelse 

i og opdatering af udbuds-

reglerne, både de regler 

der er tilknyttet den danske 

Tilbudslov og EU-Reglerne.

Aktiviteter
IFIRS vil udgive en med-

lemsavis, afholde 3-4 semi-

narer hvert år med fokus på 

at afdække medlemmerne 

ønsker til klarhed om ud-

budsregler og –lovgivnin-

gen, og afholde workshops 

hvor medlemmerne kan 

lære at udarbejde de gode 

tilbud til det offentlige.

Samarbejdspartner
IFIRS tilknytter Specialad-

vokat Christian Nielsen fra 

Advokatfirmaet Bech-Bruun 

som medlem af planlæg-

ningskomiteen, og Christian 

vil medvirke som kvalitets-

sikrer og foredragsholder på 

seminarerne. 

Det første seminar
Det første seminar afholdes 

tirsdag den 20. maj 2014 

og har som hovedemne 

en gennemgang af det nye 

udbudsdirektiv og arbejdet 

med at implementere ud-

budsdirektivet i dansk lov.

Formål
IFIRS styregruppe har ud-

trykt en stort ønske om at 

ikke kun landsdækkende og 

meget store virksomheder 

kan byde på skolernes ud-

bud, men at også lokale og 

mindre virksomheder kan 

få chancen for at deltage i 

konkurrencen om at vinde 

de udbudte aftaler.

Det er styregruppens op-

fattelse at det kun kan ske 

ved at IFIRS selv tager en 

aktiv rolle i uddannelsen af 

virksomhederne.

Hvem kan blive medlem
Alle virksomheder med base 

i EU, altså ikke kun danske, 

kan melde sig ind i IFIRS 

Business Club.

Alle medlemsskoler i IFIRS 

vil automatisk få de samme 

tilbud som Business Club 

medlemmerne.

Hvad koster det
Virksomheder der melder 

sig ind skal betale et kon-

tingent på kr. 3.000,00 for 

et medlemskab der dækker 

aktiviteterne i 2014.

Hvad dækker medlem
skabet
1. Medlemmerne får invi-

tationer til 3-4 seminarer 

årligt og kan deltage med 2 

medarbejdere gratis.

2. Medlemmerne får invi-

tationer til 1-2 workshops 

årligt og kan deltage med 2 

medarbejdere gratis.

3. Medlemmerne modtager 

gratis medlemsavisen som 

pdf-fil.

Hvad sker der nu
Efter aftale med IFIRS styre-

gruppe går IFIRS nu i gang 

med at udarbejde præ-

sentationsmateriale som 

udsendes til alle medlems-

skolerne, så de kan udsende 

det til det lokale erhvervsliv, 

evt., i samarbejde med 

de lokale erhvervsråd og 

foreninger.

Du kan allerede tilmelde 
dig nu
Gå på ifirs.dk og tilmeld dig 

på forsiden ved at krydse af 

i rubrikken IFIRS Business 

Club.

God fornøjelse med læs-

ning af nyhedsavisen.

Aage Toft-Christensen

Leder af IFIRS

FORFEJLET KRITIK AF UDBUDS
RÅDETS RENGØRINGSANALYSE
Pressemeddelelse fra Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen 
- 28. februar 2014

Der er rejst kritik af en rapport 

om udbud af rengøring i 11 

kommuner, som Udbudsrå-

det har fået lavet. Kritikken er 

forfejlet.

Rambøll Management Con-

sulting har for det daværende 

Udbudsråd udarbejdet en 

analyse i 2012 om effekterne 

af konkurrence om kommunal 

rengøring.

Analysen er baseret på 11 kon-

krete cases om kommu nale 

udbud af rengøringsopgaver. 

Hovedkonklusionerne er 

blandt andet, at der er opnået 

økonomiske besparelser ved at 

udbyde rengøringsopgaverne i 

alle 11 cases. De opnåede be-

sparelser udgør mellem 13 og 

54 procent, og kommunerne 

vurderer selv, at kvaliteten af 

rengøringen enten er uændret 

eller lidt forbedret.

Analysen bygger på data 

indsamlet i perioden juni til 

august 2012. Analysen blev 

offentliggjort i oktober 2012. 

TV2 har den 28.02.2014 vide-

rebragt en kritik af analysens 

resultater, som hævdes ikke 

at stemme overens med de 

faktiske forhold. Baggrunden 

er, at nogle af de berørte kom-

muner angiveligt efterfølgende 

har trukket rengøringsopgaven 

tilbage, fordi kvaliteten ikke var 

i orden.
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Ansvarlige udbudsjurister:
ALO = Anders Lovén

ATO = Aage Toft-Christensen

BEJ = Britt Egede Jensen

BEKR = Betina Rasmussen

DMJ = Dorthe Johimsen

Januar 2014:

Udover ovennævnte vil vi konkurrenceudsætte skolerne 

lokale indkøbsbehov, samt forny 14 igangværende aftaler.

OPDATERING 
AF UDBUDS
PLAN 2014
Vi tager naturlig alle mulige forbehold for at 

tiderne overholdes, ligesom vi forbeholder os 

ret til at udtage og indsætte udbud efter behov.

FEBRUAR 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9257 Mur- og Betonprodukter DMJ 01.02.2014 01.09.2014

MARTS 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9271 Opskåret Stål BEJ 01.03.2014 01.10.2014

APRIL 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9174 Tilsatsmaterialer til svejseområdet DMJ 01.04.2014 01.12.2014

9273 VVS og VA DMJ 01.04.2014 01.12.2014

JUNI 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9274 Malerartikler BEJ 01.06.2014 01.02.2015

9275 EL-artikler BEKR 01.06.2014 01.02.2015

9252 Forbrugsartikler ATO 01.06.2014 01.05.2015

JULI 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9176 Trykopgaver BEJ 01.07.2014 01.07.2015

OKTOBER 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9277 Autoreservedele BEJ 01.10.2014 01.06.2015

9276 Lyskilder DMJ 01.10.2014 01.06.2015

9278 Tekniske Luftarter BEKR 01.03.2014 01.10.2014

9270 Stål i hele længder DMJ 01.03.2014 01.10.2014

9272 Værktøjer o.s.v. BEKR 01.04.2014 01.12.2014

Kritikken af analysen er for-

fejlet. 

At nogle af de berørte kom-

muner har været utilfredse 

med kvaliteten i den konkrete 

opgaveløsning og efterfølgen-

de har taget opgaven tilbage 

i kommunen eller lavet et nyt 

udbud, ændrer ikke ved, at 

analysen giver et retvisende 

billede af situationen på tids-

punktet for dataindsamlingen.

Kontorchef i Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, Kenneth 

Skov Jensen, siger:

”Det er veldokumenteret, at 

konkurrence øger produktivi-

teten til gavn for forbrugerne 

og samfundet. Det er også 

veldokumenteret, at kon-

kurrence om de offentlige 

opgaver i mange tilfælde øger 

produktiviteten.”

”Når en kommune udbyder 

opgaver, er det vigtigt, at 

den på forhånd gør sig klart, 

hvilken kvalitet den ønsker. 

Og det er vigtigt, at kommu-

nen i udbudsmaterialet har 

sikret sig, at den kan gøre den 

private leverandør ansvarlig for 

at levere den ønskede kvalitet. 

Der er grund til at være særlig 

opmærksom på kvaliteten i 

opgaveløsningen, når man 

vurderer et tilbud, hvor prisen 

er meget lav og ligger langt 

under kommunens hidtidige 

omkostninger.”

”De nye oplysninger ændrer 

ikke ved de overordnede 

resultater om, at konkurrence 

om offentlige opgaver i mange 

tilfælde fremmer produkti-

viteten, men vi vil fremover 

undlade at bruge den konkrete 

case, som nu har vist sig ikke 

at være et retvisende eksem-

pel.”

Konkurrence- og Forbruger-

styrelsen var sekretariat for 

Udbudsrådet.

For yderligere information, 

kontakt kommunikationschef 

i Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen, Hanne Arentoft, 

telefon 4171 5098.
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Sanktion på 
kr. 500.000 
for indgåelse 
af aftale uden 
forgående  
udbud. 

Et fælleskommunalt selskab 
blev pålagt en økonomisk 
sanktion på kr. 500.000, for at 
have indgået en aftale uden 
udbud, som af Klagenævnet 
blev erklæret for udbudspligtig 
og for uden virkning. 

Kendelsen fra 10. februar 2014 

omhandler hvorvidt en aftale 

indgået mellem 2 fælleskom-

munale selskaber, Affaldsre-

gion Nord I/S (Indklagede) og 

Trekantsområdets Affaldsselskab 

I/S (TAS) var udbudspligtig. 

I henhold til aftalen, skulle TAS 

udføre affaldsforbrænding 

mod vederlag for indklagede. 

Klageren, Sønderborg Affald 

A/S, klagede over at kontrakten 

ikke var blevet udbudt, førend 

indklagede besluttede at indgå 

aftale med TAS. 

Parterne var enige om at 

indklagede som udgangspunkt 

var udbudspligtig med aftaler 

der, ligesom denne, oversteg 

tærskelværdierne, hvorfor 

tvisten gik på om aftalen kunne 

henhøre under de såkaldte ”in 

house”- eller horisontale sam-

arbejdsaftaler, hvorefter aftalen 

ikke ville være udbudspligtig. 

Klagenævnet udtalte at aftalen 

ikke skulle vurderes efter ”in 

house” reglerne, da TAS ikke var 

”in house” i forhold til indklage-

de, og at det ikke havde nogen 

betydning i den forbindelse at 

Kolding Kommune var interes-

senter i begge selskaber. For 

at understrege dette, udtalte 

klagenævnet, at selvom aftalen 

skulle vurderes efter ”in house” 

reglerne, ville betingelserne for 

at undlade udbud ikke være 

opfyldt, da indklagede ikke førte 

nogen kontrol med TAS. 

For at en aftale, kan betegnes 

som en horisontal samar-

bejdsaftale, kræves det at der 

ved aftalens oprettelse bliver 

oprettet et gensidigt samar-

bejde med det formål at sikre 

gennemførelse af en fælles 

public service-opgave. 

Aftalen i denne sag, havde som 

primære formål at indklage-

de kunne få bortskaffet sit 

forbrændingsegnet affald, som 

indklagede ikke selv havde ka-

pacitet til at bortskaffe. Aftalen 

indeholdte ingen forpligtelse 

til at parterne skulle afhjælpe 

gensidige kapacitetsproblemer, 

hvorfor der ikke forelå det kræ-

vede gensidige samarbejde om 

en fælles public service opgave. 

TAS udførte derudover, i et ikke 

uvæsentligt omfang, affalds-

bortskaffelse for andre aktører, 

hvilket sammenholdt med en 

ny artikel i udbudsdirektivet, 

taler imod at aftalen ikke skulle 

have været udbudt

På baggrund af ovenståen-

de, udtalte klagenævnet, at 

indklagede havde handlet i strid 

med udbudsdirektivet, ved ikke 

at have haft aftalen i udbud. Da 

indklagede ikke kunne redegøre 

nærmere for væsentlige hensyn 

der ville gøre det nødvendigt 

at opretholde aftalen, erklæ-

rede klagenævnet endvidere 

kontrakten for uden virkning fra 

1. juli 2014. 

Som en konsekvens af over-

trædelsens alvorlige karakter 

med henvisning til den ulovlige 

direkte kontrakttildeling, samt 

hvor stor en del af aftalen der 

opretholdes, valgte klagenæv-

net jf. håndhævelsesloven at 

tildele indklagede en sanktion 

på kr. 500.000. 

IFIRS medlemmer skal være 
opmærksomme på:
Hvis 2 eller flere skoler indgår 

aftaler med hinanden, hvor 

der ved aftalen ikke oprettes et 

gensidigt samarbejde med det 

formål at sikre gennemførelse af 

en fælles public service-opgave, 

kan aftalen være udbudspligtigt. 

For at undgå at aftalen efterføl-

gende erklæres uden virkning, 

evt. tillagt en økonomisk sankti-

on, bør skolerne kontakte IFIRS 

forud for aftaleindgåelsen for at 

få en afklaring.

KOMMENDE AFTALER 
UNDER UDARBEJDELSE

Fase 13:
Nybyggeri; Totalrådgiver  Her
ningsholm ES (Projekt 9198)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.

Indretning  Campus Vejle  
(Projekt 9259)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Der er afholdt besigtigelse. 
Tilbudsgivere vurderer, at udbuds-
modellen giver spændende og 
fornuftige tilbud.

Fase 11: 
Arkitektydelser – HANSENBERG 
(Projekt 9264)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Materialet er præsenteret for HAN-
SENBERG.
Offentliggjort februar 2014.

Ingeniørydelser – HANSENBERG 
(Projekt 9265)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Materialet er præsenteret for HAN-
SENBERG.
Offentliggjort februar 2014.

Indretning  HF & VUC FYN  
(Projekt 9266)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Der er afholdt besigtigelse.
Offentliggjort.

Fersk kød – Bygholm Landbrugs
skole (Projekt 9289)
Team: BEKR
Udbuddet er for en enkelt skole.
Offentliggjort marts 2014.

Fase 08:
Kantinedrift  Vestfyns Handels
skole (Projekt 9190)
Team: BEKR
Udbuddet er for en enkelt skole.
Udbudsmaterialet er under udar-
bejdelse.
Offentliggjort april 2014
Forventet kontraktstart 04.07.2014.

Finansiering  Campus Bornholm 
(Projekt 9284)
Team: BEJ
Udbuddet er for en enkelt skole.
Offentliggørelse udskudt.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2014.

Fase 07:
Forbrugsartikler (Projekt 9252)
Team: ATO 
Udbudsarbejdet igangsættes 2. kvt. 
2014.

Rengøringsydelse (Projekt 9206)
Team: BEJ
5 skoler har udvist interesse i 
udbuddet. 
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 2. kvartal 
2014
Forventet kontraktstart 4. kvartal 
2014

Fase 06:
Arbejdsbeklædning (Projekt 9207)
Team: DMJ + SHP i samarbejde 
med EUC Sjælland.
5 skoler har udtrykt interesse i 
udbuddet.
Udbuddet forventes offentliggjort 
2.kvt 2014.
Behovsafklaring igangværende.

Fase 01:
IT; Stationære, Bærbare, Tilbehør 
(Projekt 9280)
Team: ALO + TTR
Forundersøgelse baseret på nuvæ-
rende aftale igangsat.
Udbudsarbejdet indledes februar 
2014.
Forventet deltagelse af min. 15 
skoler.
Forventet offentliggørelse 3.kvt 
2014

Møbelleverance  Campus Vejle 
(Projekt 9260)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Status på håndtering af indkøbet 
vurderes.
Forventet offentliggørelse marts 
2014.

Møbelleverance  HF & VUC FYN 
(Projekt 9267)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse marts 
2014.

Inventarkøb  Aarhus Tech  
(Projekt 9285)
Team: ALO
IFIRS har analyseret det forventede 
indkøb med Aarhus Tech og fundet, 
at indkøbet kan foretages på SKI's 
møbelaftale.
 
Tekniske luftarter
Team: BEKR
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: ALO + AAE
13 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Udbuddet forventes opstartet 3. 
kvt. 2014

Tilsatsmateriale til svejseområdet 
(Projekt 9174)
Team: DMJ + AAE
4 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat.
Det forventes at kunne gennemføre 
udbuddet så ny aftale kan være klar 
2. halvår 2014.

Træ og bygningskomplemente
rende produkter (Projekt 9256)
Team: BEJ + SHP
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat. Skoler 
kontaktes løbende i februar om-
kring behovsafklaring og deltagelse.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Mur og betonprodukter 
(Projekt 9257)
Team: DMJ + SHP
12 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Skoler kontaktes løbende i februar 
omkring behovsafklaring og del-
tagelse.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Stål i hele længder (Projekt 9270)
Team: DMJ
15 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Opskåret stål (Projekt 9271)
Team: BEJ
15 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Værktøjer o.s.v. (Projekt 9272?
Team: BEKR
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

VVS og VA (Projekt 9273)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 3. kvt. 2014

Malerartikler (Projekt 9274)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

Elartikler (Projekt 9275)
Team: BEKR
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

Lyskilder (Projekt 9276)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015

Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015.

Brændstof – EUC Sjælland
Team: ATO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forventet offentliggørelse juni 2014.
Forventet kontraktstart oktober 
2014.

Naturgas
Team: ATO
Udbuddet er et genudbud.
8 skoler forventes at deltage.
Forventet offentliggørelse novem-
ber 2014.
Forventet kontraktstart januar 2014.

Igangværende udbud anført i  

færdiggørelses rækkefølge:

 Britt Egede Jensen, Udbudsjurist, Cand.jur.
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AKTIVE AFTALER
Følgende aftaler bruges af skolerne og skal for-

nys efter følgende plan:

PROJEKTNR AFTALENAVN ANTAL DEL-
TAGERE PÅ 
AFTALEN

LEVERANDØR AKTUEL  
SLUTDATO

9156 Naturgas 8 Energi Danmark A/S 31-12-2014

9131 Byggematerialer; Mur- og betonprodukter, 10 delaftaler 10 Flere leverandører (1 per delaftale) 31-12-2014

9132 Byggematerialer; Træ- og bygningskomplementerende produkter, 13 delaftaler 13 Flere leverandører (1 per delaftale) 31-12-2014

9153 Fersk kød 9 Flere leverandører (1 per delaftale) 30-06-2014

9165 Kalve- og oksekød, hele kroppe, Syddansk Erhvervsskole 1 BF-OKS A/S 30-06-2014

9165 Svinekød, hele kroppe, Syddansk Erhvervsskole 1 Danepork A/S 30-06-2014

9115 Rengøringsydelser, 7 delaftaler 7 Flere leverandører (1 per delaftale) 30-09-2014

9130 Opskåret stål 11 STEELTEC ODENSE APS 30-09-2014

9130 Stål i hele længder 12 Sanistål A/S 30-09-2014

9133 Vinduespolering 17 Flere leverandører (1 per delaftale) 13-11-2014

9151 Konfekture 30 Sügro 30-11-2014

9237 Rammeaftale; It 1. del 16 KMD A/S 01-12-2014

9171 Træpiller 2 Pillevarme ApS 14-12-2014

9219 Kontrakt; Vagtydelser - Kold College 1 G4S 31-12-2014

9220 Kontrakt;Vagtydelser -Herningsholm Erhv.skole 1 G4S 31-12-2014

9222 Kontrakt; Vagtydelser, Vejle - SDE 1 G4S 31-12-2014

9244 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2014 7 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2014

9201 Rammeaftale; Læskedrikke 21 Royal Unibrew 31-03-2015

9116 Forbrugsartikler 29 TOPRENT A/S 15-04-2015

9116 Rengøringsmidler 29 STADSING A/S 15-04-2015

9116 Rengøringsrekvisitter 29 STADSING A/S 15-04-2015

9136 Frugt og grønt 44 Hørkram Foodservice A/S 30-04-2015

9136 Kaffe og tepulver 41 BKI Foods A/S 30-04-2015

9136 Kolonial, frost, kød og lign. 44 Dansk Cater A/S 30-04-2015

9203 Rammeaftale; Måtteservice 10 MåtteXpressen A/S 31-05-2015

9163 Energimærkning 10 GH-Energi & Rådgivning ApS 01-09-2015

9126 Tekniske luftarter 14 Yara Praxair A/S 31-12-2015

9223 Kontrakt; Vagtydelser - HANSENBERG 1 G4S 31-12-2015

9245 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2015 39 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2015

9157 Rengøringsydelser, 8 delaftaler 1 Flere leverandører  

(1 per delaftale)

31-12-2015

9106 01 Skærmbriller 62 Dansk Erhvervsoptik 01-01-2016

9106 02 Bygherrerådgivning 62 JSI Consult 01-01-2016

9106 03 Skærmbriller 62 Louis Nielsen 01-01-2016

9172 Brændstof fra tankstation 8 Q8 28-02-2016

9230 Rammeaftale; Renovation, 6 delaftaler 15 Flere leverandører  

(1 per delaftale)

30-06-2016

9238 Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole 1 M. Larsen Vognmandsfirma A/S 30-06-2016

9249 Vask og leje af beklædning og linned 5 Centralvaskeriet A/S 30-11-2016

9246 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2016 40 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2016

9247 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2017 40 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2017

9109 Kontorartikler 62 Staples ATO?

9111 Kopipapir 62 PAPYRUS ATO?

9224 Kontrakt; Naturfaglig Inventar - Rybners 1 ST Skoleinventar  

9225 Kontrakt; Naturfaglig Inventar - Learnmark 1 ST Skoleinventar  

9226 Kontrakt; Køkkeninventar - Aarhus Tech 1 KEN Storkøkken  

9227 Kontrakt; Emhætter - Aarhus Tech 1 Bent Brandt A/S  

9229 Kontrakt; Bærbar PC - Roskilde Tekniske Skole 1 DELL  

9241 Kontrakt; Lokaleinventar - Campus Vejle 1 ST Skoleinventar  

De nye regler 
om partakt-
indsigt

1. januar 2014 trådte de nye 
regler om partaktindsigt i kraft. 

Selvom lovteksten er blevet 
ændret, er der reelt er ingen 
realitetsforskel mellem de 
nye og gamle paragraffer i 
forvaltningsloven. Hvorvidt 
dokumenter eller dele heraf 
kan undtages fra aktindsigt, 
forudsætter som hidtil en 
konkret afvejning af hensyn.  
15 b og 15 c

Delkendelsen omhandler en 

klagers begæring om aktindsigt 

i en sag, hvor klageren havde 

deltaget i et udbud med for-

handling, angående levering af 

armerede mandskabsvogne, og 

ikke var blevet tildelt kontrakten. 

Klageren havde i sin egenskab 

af part, begæret aktindsigt i 

bl.a. den vindende tilbudsgivers 

tilbud med støtte i udgangs-

punktet om fuld aktindsigt efter 

forvaltningsloven.

Indklagede havde efter drøftelse 

med den vindende tilbudsgi-

ver undladt at give aktindsigt 

i dele af tilbuddet. Undladt fra 

aktindsigten var bl.a. delpriser 

og kommercielt fortrolige 

oplysninger.  

Klagenævnet udtalte at en 

opnåelse af aktindsigt i såvel 

delpriser som forretnings-

hemmeligheder, ville kunne 

medføre en nærliggende fare 

for at tilbudsgiverens og dennes 

underleverandørers interesserer 

ville kunne lide økonomisk ska-

de af væsentlig betydning. 

På den baggrund fik indklagede 

medhold i at størstedelen af 

de undladte oplysninger skulle 

undtages fra aktindsigten. Ved 

de dokumenter der indeholdte 

forretningshemmeligheder, 

blev indklagede pålagt at give 

aktindsigt i de dele af doku-

menterne, der indeholdte mere 

generelle beskrivelser og vis 

indhold derfor ikke kunne bære 

det hensyn der er krævet for at 

få oplysningerne undtaget fra 

aktindsigten. 

Klagenævnet fremhæver i 

denne delkendelse, tilsvarende 

lovteksten i § 15 b, nr. 5, at det 

kræver afgørende hensyn for at 

kunne undtage oplysninger fra 

aktindsigten. Dette indebærer at 

oplysninger kun kan undtages, 

når der er nærliggende fare for, 

at bl.a. privates interesser vil lide 

skade af væsentlig betydning. 

Den tilsvarende bestemmelse 

før lovændringen, krævede efter 

sin ordlyd, ligeledes afgørende 

hensyn, før der kunne ske en 

begrænsning af aktindsigten. 

Udover at de 2 bestemmelser, § 

15 b, nr. 5 og § 15 c er blevet af-

fattet anderledes, ses der heller 

ikke i forarbejderne til ændrings-

loven, at der reelt er tale om 

nogen realitetsforskel. 

IFIRS medlemmer skal være 
opmærksomme på:
Når en klager søger aktindsigt 

i sin egenskab af part i en sag, 

skal anmodningen behandles 

efter reglerne i forvaltningslo-

ven. Delkendelsen slår fast at 

det kræver afgørende hensyn 

før aktindsigten kan begrænses 

efter forvaltningsloven og det er 

derfor langt sværere at undtage 

oplysninger fra aktindsigten 

efter forvaltningsloven end efter 

offentlighedsloven. I offent-

lighedsloven kræves alene 

væsentlige hensyn, førend 

aktindsigten kan begrænses. 

De klassiske erhvervsskoler, 

som fx handels- og tekniske 

skoler samt tekniske gymnasier, 

der ikke er underlagt offent-

lighedsloven skal, ligesom de 

øvrige skoler, følge reglerne om 

aktindsigt efter forvaltningslo-

ven, i de tilfælde hvor skolen 

bliver part i en klagesag.

Det er også værd at bemærke 

at hvis en skole der ikke er 

omfattet af offentlighedsloven 

får en klagesag vedrørende et 

udbud, er klagesagen omfattet 

af offentlighedsloven.

 Britt Egede Jensen, Udbudsjurist, Cand.jur.
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KONTAKTINFORMATIONER

Agroskolen - AMU Fyn - AMU SYD - AMU Vest - Askov Højskole & Efterskole - Asmildkloster Landbrugsskole - Business College Syd - 

Bygholm Landbrugsskole - Campus Vejle - Campus Bornholm - CELF - Dalum Landbrugsskole - Erhvervsakademi MidtVest -  

Erhvervsakademi Sjælland - Erhvervsakademi SydVest - Erhvervsgymnasiet Grindsted - Erhvervsskolen Nordsjælland - EUC Lillebælt - 

EUC Nord - EUC Sjælland - EUC Syd - EUC Vest - Frederikshavn Handelsskole - Grindsted Landbrugsskole - Gråsten Landbrugsskole 

Haderslev - Handelsskole - Handelsskolen Silkeborg - HANSENBERG - Herningsholm Erhvervsskole - HF & VUC Fyn - IBC International 

Business College - Jordbrugets UddannelsesCenter Århus - Kjærgaard Landbrugsskole - Kold College - Kolding HF & VUC -  

Køge Handelsskole - Learnmark - Nordjyllands Landbrugsskole - Rosborg Gymnasium - Roskilde Tekniske Skole - Rybners - Sct. Knuds 

Gymnasium - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse - Skive Handelsskole - Skive Tekniske Skole - Social- og Sundhedsskolen 

Esbjerg - Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens - Social- og Sundhedsskolen Syd - Svendborg Erhvervsskole - Syddansk 

Erhvervsskole - Tekniske Skole Silkeborg - Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium - UddannelsesCenter Holstebro - Uddannelses-

Center Ringkøbing Skjern - Varde Handelsskole & Handelsgymnasium - Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium - Vestfyns Handels-

skole - VUC Vest - VUC Aarhus - ZBC - Århus Tech

IFIRS MEDLEMMER

"Udbudsjurist" 

"Analysemedarbejder" 

V
A

C
A

N
T

V
A

C
A

N
T



INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS
Skovvangen 28 | 6000 Kolding | Tlf.: 7932 0100


