
I flere år har kommunerne haft fokus på at fremme socialøkonomiske aktiviteter 
gennem strategier og målsætninger. Dette har affødt en naturlig interesse for 
mulighederne for at tilgodese socialøkonomiske virksomheder i udbud. Den nye 
udbudslov indeholder nye muligheder i denne forbindelse. 

Hidtil har mulighederne for at tilgodese 
socialøkonomiske virksomheder i udbud 
været relativt begrænsede. Med den nye 
udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 
2016, har kommunerne fået mulighed for 
at tilgodese visse socialøkonomiske 
virksomheder, når der udbydes nærmere 
bestemte typer ydelser. Ligeledes er 
adgangen til at reservere kontrakter til 
beskyttede værksteder og lignende 
virksomheder udvidet. 

UDBUDSLOVENS § 190 
Som en nyskabelse indeholder den nye 
udbudslov en udtrykkelig hjemmel, der 
giver ordregivende myndigheder mulighed 
for at reservere udbud til organisationer 
med socialøkonomisk virke. 

Bestemmelsens anvendelsesområde er 
dog begrænset til en række specifikke 
ydelser på sundheds, social og 
kulturområdet. Ydelserne er primært 
relateret til sundhedsvæsenet, uddannelse 
og sociale foranstaltninger vedrørende 
bl.a. børn, ældre og handicappede. 

Ved udbud af denne type ydelser vil 
kommunerne kunne beslutte, at 
udbuddet skal reserveres til organisationer, 
der opfylder betingelserne i § 190.

Disse betingelser er – ganske kort 
opridset: 
  at organisationen har til formål og 
rent faktisk udelukkende beskæftiger 

sig med ovennævnte tjenesteydelser, 
og 

  at organisationen opfylder en række 
krav vedrørende udbytte og ledelses 
eller ejerskabsstruktur. 

Hvis en ordregiver ønsker at benytte 
muligheden i § 190, er det vigtigt at 
notere sig, at virksomheder, der er 
registreret i medfør af den relativt nye lov 
om registrering af socialøkonomiske 
virksomheder, ikke nødvendigvis opfylder 
betingelserne i § 190. Der vil også være 
virksomheder, der ikke er registeret som 
socialøkonomiske virksomheder i henhold 
til den danske lov, men som opfylder 
betingelserne for at være omfattet af  
§ 190. Bestemmelsen i udbudslovens  
§ 190 kan derfor ikke anvendes til at 
begrænse konkurrencen til registrerede 
social økonomiske virksomheder. 

Herudover synes den nuværende 
formulering af bestemmelsen at medføre, 
at en kontrakt alene kan tildeles for en 
3årig periode, og at en leverandør, der 
har fået tildelt en kontrakt inden for de 
seneste 3 år, ikke lovligt kan deltage i 
(gen)udbud af samme ydelse. Der er 
derfor på nuværende tidpunkt en 
væsentlig risiko for, at man ikke vil 
kunne tildele en kontrakt til den samme 
leverandør to gange i træk. 

MULIGHEDER UDEN FOR § 190
Uden for udbudslovens § 190 kan 

kommunerne ikke reservere udbud til 
socialøkonomiske virksomheder. 

Kommunerne har dog – med hjemmel i 
udbudslovens § 54 – mulighed for at 
reservere udbud til beskyttede værksteder 
eller andre økonomiske aktører, hvis 
hovedformål er social og faglig integration 
af handicappede eller dårligt stillede 
personer. Denne mulighed fandtes også – 
om end i mere indskrænket form – i det 
tidligere udbudsdirektiv. 

Endelig har kommunerne mulighed for 
at iagttage sociale hensyn i forbindelse 
med deres udbud, blot dette sker under 
iagttagelse af udbudsloven og de 
grundlæggende udbudsretlige og 
forvaltningsretlige principper.  n
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