
2006-05.22: Ankenævnet stadfæster at Morsø 

Kommune har ydet konkurrenceforvridende 

støtte  

  

K E N D E L S E 

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. maj 2006 i sag 2005-0003606:  

Morsø Kommune 

(kommunaldirektør Per Flemming Laursen og juridisk konsulent John Langgård Jensen)  

mod  

Konkurrencerådet 

(fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs)  

  

1. Den påklagede afgørelse 

Klager, Morsø Kommune, har ved klageskrift af 1. december 2005 for Konkurrenceankenævnet 

indbragt Konkurrencestyrelsens afgørelse af 8. november 2005.  

Ved afgørelsen fandt Konkurrencestyrelsen, at klager har ydet konkurrenceforvridende offentlig 

støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a ved i sin beregning af prisen for personlig og praktisk 

hjælp at have indkalkuleret et tilskud, som klager modtager i medfør af lov om servicejob. 

Konkurrencestyrelsen påbød derfor støtten ophørt i henhold til konkurrencelovens § 11 a, således at 

klager skal foretage en ny beregning af omkostningerne ved personlig og praktisk hjælp, der ikke 

indkalkulerer tilskuddet.  

2. Parternes påstande 

2.1 Morsø Kommunes klage må forstås således, at der nedlægges påstand om, at 

Konkurrencestyrelsens afgørelse af 8. november 2005 ophæves.  

2.2 Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. 

3. Sagsfremstilling 

3.1 Den påklagede afgørelse  



Det hedder nærmere i Konkurrencestyrelsens afgørelse af 8. november 2005 bl.a.: 

”Socialministeriet har i brev af den 29. marts 2005 henledt Konkurrencestyrelsens opmærksomhed 

på, at prisen på praktisk hjælp i Morsø Kommune er fastsat så lavt, at der efter Socialministeriets 

opfattelse kan rejses begrundet tvivl om, hvorvidt reglerne i konkurrencelovens § 11a er overholdt.  

Det følger af lov om social service, at kommunernes priskrav skal fastsættes ud fra en kalkulation af 

de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp, jf. lovens 

§ 75c, stk. 6.  

Hvis afregningsprisen ikke afspejler de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, kan der være 

tale om konkurrenceforvridende offentlig støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a. 

Konkurrencerådet kan i givet fald udstede påbud om, at støtten skal bringes til ophør eller skal 

tilbagebetales.  

Konkurrencestyrelsen har indhentet en række oplysninger fra Morsø Kommune til brug for en 

vurdering af sagen.  

...  

Konkurrencestyrelsen har i brev af 27. september 2005 sendt et udkast til afgørelse i høring hos 

Morsø Kommune. Kommunens høringssvar af 17. oktober 2005 er indarbejdet i det følgende.  

...  

Det fremgår af Morsø Kommunes besvarelse, at der i den godkendte timepris er medregnet et 

tilskud, som kommunen modtager i medfør af § 2, stk. 2, i lov om ophævelse af lov om servicejob, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 25. marts 2002. Tilskuddet beløber sig til 100.000 kr. pr. 

heltidsmedarbejder pr. år.  

Morsø Kommune har efterfølgende oplyst, at der på nuværende tidspunkt er ansat 16 personer med 

tilskud i hjemmeplejen.  

Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at der opstår en forskelsbehandling, idet kommunen 

således indregner et tilskud, som private leverandører ikke har adgang til. Konkurrencestyrelsen har 

derfor anmodet Socialministeriet om at bekræfte, at ovennævnte tilskud ikke kan medregnes i 

timeprisen på praktisk hjælp og personlig pleje uden, at der opstår forskelsbehandling, der vil være i 

strid med Socialministeriets regler om frit leverandørvalg, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 903 af 

31. august 2004.  

Socialministeriet har i brev af den 30. august 2005 bekræftet, at der efter Socialministeriets regler 

om prisfastsættelse i frit valg ikke er hjemmel til at medregne et tilskud som ovenstående, da ”det 

vil bevirke, at priserne ikke afspejler kommunens reelle faktiske omkostninger ved at levere 

hjælpen og tilskuddet vil derigennem medføre en forskelsbehandling af den kommunale leverandør 

og eventuelle private leverandører”.  



Morsø Kommune har i høringsbrev af 17. oktober tilkendegivet, at ”timeprisen blev i 2003 beregnet 

til kr. 172 for praktisk hjælp. Ved beregning af prisen blev der fratrukket det kommunale tilskud på 

servicejobs på 951.376 kr. … tilskuddet svarer således i 2003 til 42,54 kr. pr. ATA time”.  

Det vil sige, at prisen på praktisk hjælp i 2003 har været sat 43 kr. lavere end de gennemsnitlige, 

langsigtede omkostninger ved kommunens leverandørvirksomhed. Tilsvarende gælder for 2004, 

hvor prisen har været sat for lavt med 33 kr. pr. time. I 2005 er det pågældende tilskud også 

fratrukket afregningsprisen, hvilket giver anledning til, at prisen således har været sat for lavt. Det 

præcise beløb for 2005 fremgår ikke af kommunens høringssvar.  

Morsø Kommune bemærker, at ”[i] en konkurrencesituation mellem offentlige og private 

leverandører er det, efter vores opfattelse, ikke rimeligt eller i overensstemmelse med 

konkurrencereglerne at tillade den ene part at fratrække sine offentlige tilskud til nedbringelse af 

lønudgiften, hvis man ikke også tillader det for den anden part”.  

Konkurrencestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at forskelsbehandlingen netop opstår, fordi 

Morsø Kommune indregner et tilskud, som private leverandører ikke har adgang til. Det betyder, at 

afregningsprisen på praktisk hjælp har været fastsat for lavt, hvilket indebærer, at der er tale om 

konkurrenceforvridende offentlig støtte i strid med konkurrencelovens § 11a.  

...  

Påbud  

På baggrund af ovenstående vurderer Konkurrencestyrelsen, at prisen på praktisk hjælp har været 

fastsat for lavt, fordi der i prisen er medregnet et tilskud, som de private leverandører ikke kan opnå 

på tilsvarende vis. Det har givet anledning til, at timeprisen har været sat 43 kr. for lavt i 2003 og 33 

kr. for lavt i 2004. Timeprisen har endvidere været sat for lavt i 2005. Der er således tale om 

konkurrenceforvridende offentlig støtte i strid med konkurrencelovens § 11a.  

Konkurrencestyrelsen skal derfor påbyde støtten ophørt i henhold til § 11a, stk. 1.  

Det vil sige, at Morsø Kommune skal foretage en ny beregning af prisen på praktisk hjælp således, 

at den afspejler de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandør 

virksomhed. Det indebærer, at Morsø Kommune ikke medtager det tilskud, som kommunen 

modtager i medfør af § 2, stk. 2, i lov om ophævelse af lov om servicejob.  

Det skal samtidig understreges, at det følger af lov om social service, at kommunalbestyrelsen har 

pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de 

fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger ved levering af personlig og praktisk 

hjælp, jf. lovens § 75c, stk. 9. Det vil sige, at de private leverandører skal kompenseres for, at 

afregningsprisen har været sat for lavt.” 

3.2 Nærmere om servicejobordningen og andre løntilskudsordninger 

Det hedder i lovbkg. nr. 36 af 22. januar 2001 om servicejob bl.a.: 



”§ 1. Loven har til formål at fremme beskæftigelsesmulighederne for langtidsledige, der er fyldt 48 

år, og at medvirke til at styrke det offentlige serviceniveau samt løsningen af opgaver i humanitære 

organisationer gennem et årligt tilskud til ansættelse af langtidsledige, der er fyldt 48 år, i varige 

stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår (servicejob).  

...  

§ 2. I en forsøgsperiode fra den 1. januar 2000 til og med den 31. december 2002 kan stat, 

amtskommuner og kommuner søge om tilskud til ansættelse af personer, der er omfattet af § 3, i 

servicejob, der påbegyndes inden for forsøgsperioden.  

...  

Stk. 3. Ansættelsesforhold, der etableres og påbegyndes i forsøgsperioden, kan videreføres med 

tilskud efter den 31. december 2002, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2. Ansættelsesforholdet kan 

fortsætte, uanset at den ansatte overgår til efterløn.” 

Loven er ophævet ved lov nr. 140 af 25. marts 2002. Det hedder i denne lovs 

ikrafttrædelsesbestemmelse § 2 i stk. 2: 

”Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden lovens 

ikrafttræden, kan opretholdes og fortsætte efter de hidtil gældende regler.” 

I lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lovbkg. nr. 685 af 29. juni 2005, hedder det bl.a.:  

” Afsnit I 

Formål, målgrupper m.v.  

 

Kapitel 1 

Formål  

§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at  

1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde,  

2) give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde 

ansatte i beskæftigelse,  

3) bistå kontant- og starthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt 

som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og  

4) støtte personer, der på grund [af] begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at 

få arbejde.  

Kapitel 2  



Målgrupper, ansvar m.v.  

§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:  

1) Ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,  

2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på 

grund af ledighed,  

3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på 

grund af ledighed,  

4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv 

socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,  

5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, 

og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, skal have et tilbud som led i afklaring af den 

enkeltes arbejdsevne,  

6) personer under 65 år – personer født den 1. juli 1939 eller tidligere dog 67 år – med varige 

begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension, og som 

ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på 

arbejdsmarkedet,  

7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov 

om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår 

på arbejdsmarkedet,  

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har 

gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en 

arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens 

afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen 

kvalificerer til, og  

9) særlig udsatte unge under 18 år, hvor de eksisterende tilbud til unge under 18 år efter lov om 

social service ikke er tilstrækkelige, og som efter kommunens vurdering har behov for et tilbud efter 

kapitel 11.  

...  

Kapitel 11  

Virksomhedspraktik  

§ 42. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, og som enten har behov for en afklaring af 

beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer 

kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få 

tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.  



Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse 

efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, kan få tilbud om virksomhedspraktik med 

henblik på afprøvning af personens rådighed, jf. lov om aktiv socialpolitik §§ 74 b, 74 c, 74 g og 74 

i.  

Stk. 3. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller 

sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.  

§ 43. Personer i virksomhedspraktik er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat 

i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.  

Stk. 2. Personer i virksomhedspraktik er uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattet af 

arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.  

Varighed  

§ 44. Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed, der  

1) udgør op til 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, jf. dog nr. 2,  

2) udgør op til 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, hvis personen ikke har 

erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med 

løntilskud,  

3) udgør op til 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-5 og 7.  

Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3, kan perioden efter en konkret vurdering 

forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt 

behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.  

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som har fået en jobplan efter § 28, stk. 3, kan 

varigheden fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for 

optræning.  

Ydelser m.v.  

§ 45. Under tilbud om virksomhedspraktik modtager personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, 

aktiveringsydelse efter § 55, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, modtager under tilbuddet den ydelse, som 

personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om dagpenge ved sygdom 

eller fødsel.  

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager tillige et 

beskæftigelsestillæg på 11,87 kr. pr. time (pr. 1. januar 2003) i virksomhedspraktik. Tilsvarende 

gælder for en person, som modtager kontanthjælp, og som er gift eller samlevende med en person, 

der modtager starthjælp eller introduktionsydelse. Tillægget udbetales uafhængigt af retten til 

starthjælp henholdsvis kontanthjælp.  



§ 46. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, 4 og 5, kan der ved deltagelse i tilbud om 

virksomhedspraktik ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.  

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan der ved deltagelse i tilbud om 

virksomhedspraktik ydes godtgørelse efter § 83.  

§ 47. I forbindelse med tilbud om virksomhedspraktik kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til 

hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77, samt til frikøb og 

opkvalificering af en mentor, jf. § 78.  

Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.  

§ 48. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet 

af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud 

efter kapitel 12.  

Stk. 2. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om 

etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.  

§ 49. Etablering af virksomhedspraktik må ikke være konkurrenceforvridende.  

§ 50. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter dette kapitel, herunder om, at der 

kan fastsættes nærmere betingelser for virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, om krav til 

omfanget af et tilbud om virksomhedspraktik samt regler om, hvornår betingelsen efter § 48 er 

opfyldt.  

Kapitel 11 a  

Virksomhedspraktik til særlig udsatte unge under 18 år  

§ 50 a. Kommunen kan give tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 til særlig udsatte unge 

under 18 år, der er omfattet af § 2, nr. 9.  

Stk. 2. Under virksomhedspraktik modtager den unge en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes i 

samarbejde med de faglige organisationer og med udgangspunkt i den mindste 

overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Godtgørelsen kan højst udgøre et 

beløb, der svarer til beløbet i § 25 f, stk. 2, nr.1, i lov om aktiv socialpolitik.  

Stk. 3. Afgørelse om virksomhedspraktik efter stk. 1 træffes med samtykke fra den unge og 

forældremyndighedens indehaver.  

Kapitel 12  

Ansættelse med løntilskud  

§ 51. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 6 og 8, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos 

offentlige eller private arbejdsgivere.  



Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, er det en betingelse for ansættelse med 

løntilskud hos private arbejdsgivere, at personen vurderes at have særlig risiko for langvarig 

ledighed eller har været ledig i sammenlagt mere end 12 måneder henholdsvis har modtaget 

kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, for personer 

under 30 år dog i sammenlagt mere end 6 måneder henholdsvis i en sammenhængende periode på 

mere end 6 måneder.  

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, er det en betingelse for ansættelse med løntilskud, 

at der, jf. § 51, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik, foreligger særlige forhold, herunder f.eks. at 

personen er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet 

eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn.  

§ 52. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives  

1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af 

personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4,  

2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af § 2, 

nr. 6, og  

3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8.  

Varighed  

§ 53. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år.  

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud 

gives ud over 1 år.  

Løn- og arbejdsvilkår  

§ 54. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 

1-3, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde 

sædvanligt gældende.  

§ 55. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, 

nr. 1-3, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, jf. dog stk. 2-6.  

Stk. 2. Lønnen kan højst udgøre 96,21 kr. pr. time (1. juli 2002) eksklusive feriepenge m.v.  

Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag 

af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis 

fuldtids- og deltidsforsikrede.  

Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal lønnen til personen efter 

fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter 



lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v.  

Stk. 5. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til 

lønnen, jf. stk. 3 og 4, samt under hensyn til timeløn og tillæg m.v. Antallet af arbejdstimer rundes 

op til nærmeste hele antal timer. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden og 

den gennemsnitlige timeløn for hele perioden, idet der tages højde for kendte reguleringer i 

timelønnen. Den gennemsnitlige timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med eventuelle 

reguleringer i den individuelle dagpengesats eller hjælp i ansættelsesperioden.  

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at lønnen og arbejdstiden nedsættes, hvis 

personen har ordinær beskæftigelse.  

§ 56. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal lønnen som 

minimum svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsesområde eller den 

for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige 

eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.  

§ 57. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, fastsættes løn- og 

arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i 

samarbejde med de faglige organisationer.  

§ 58. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, skal løn- og 

arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.  

§ 59. Personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for 

lønmodtagere.  

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte undtagelser fra stk. 1.  

Merbeskæftigelse m.v.  

§ 60. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet 

mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.  

§ 61. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal medføre en 

nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås 

merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.  

Stk. 2. Betingelsen om merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab. 

Uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse afgøres efter de gældende fagretlige regler om 

mægling og eventuel voldgift. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv 

overenskomst, afgør det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 7 i lov om ansvaret for og 

styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, administrativt endeligt, om betingelsen om 

merbeskæftigelse er opfyldt.  



§ 62. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet 

af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter dette kapitel samt personer i 

virksomhedspraktik.  

Løntilskud  

§ 63. Ved ansættelse efter dette kapitel udbetales der et løntilskud til arbejdsgiveren.  

Stk. 2. Løntilskuddet pr. time efter stk. 1 kan udgøre (pr. 1. januar 2003):  

1) 20 kr.,  

2) 35 kr.,  

3) 55,77 kr.,  

4) 81 kr. eller  

5) 100 kr.  

§ 64. Fastsættelse af, hvilken løntilskudssats efter § 63 der skal udbetales, sker efter en konkret 

vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de 

øvrige ansatte, jf. dog stk. 2-6. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, foretages 

vurderingen efter de regler, der er fastsat i medfør af § 19, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen 

af den aktive beskæftigelsesindsats om krav til undersøgelse af arbejdsevne.  

Stk. 2. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan løntilskuddet højst udgøre 55,77 

kr. pr. time til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 100 kr. pr. time.  

Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan løntilskuddet højst udgøre 

55,77 kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere.  

Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan løntilskuddet højst udgøre 100 

kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere. Ved fastsættelse af, hvilken 

løntilskudssats efter § 63 der skal udbetales for personer, der ansættes i elev- og lærlingeforløb, skal 

der tages udgangspunkt i forskellen mellem elev- og lærlingelønnen på området og den mindste 

overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis 

gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af eventuelt arbejdsgiverbidrag til ATP m.v.  

Stk. 5. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, udgør løntilskuddet 20 kr. pr. time til 

såvel private som offentlige arbejdsgivere. I særlige tilfælde kan løntilskuddet udgøre 35 kr. pr. 

time, herunder i tilfælde, hvor arbejdsgivere, der modtager tilskud til personer, der før den 1. juli 

1998 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter lov om social bistand, i stedet ønsker at modtage 

tilskud efter dette kapitel.  

Stk. 6. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, kan løntilskuddet højst udgøre 100 

kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere.  



§ 65. Udbetaling af tilskud må ikke være konkurrenceforvridende.  

§ 66. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan der ved ansættelse med løntilskud ydes 

befordringsgodtgørelse efter § 82. Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og 

som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere.  

§ 67. I forbindelse med tilbud om ansættelse med løntilskud kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til 

hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77, samt til frikøb og 

opkvalificering af en mentor, jf. § 78.  

§ 68. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler efter dette kapitel, herunder regler om, at 

der kan fastsættes nærmere betingelser for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere.  

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at der kan ydes løntilskud til virksomheder og 

(amts)kommuner, der indgår uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der er 

fyldt 25 år.  

Kapitel 13  

Fleksjob m.v.  

§ 69. Kommunen sørger for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, jf. § 

2, nr. 7, har mulighed for  

1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter § 70 eller  

2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 75.  

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for personer under 67 år med varige begrænsninger i 

arbejdsevnen, der er født den 1. juli 1939 eller tidligere.  

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser 

fastsætte regler om, at der inden for visse erhvervsområder ikke er adgang til at beskæftige personer 

efter stk. 1 og 2.  

§ 70. Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov 

om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på 

arbejdsmarkedet.  

Stk. 2. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre 

foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet 

for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, 

hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.  

Stk. 3. Kommunen skal foretage opfølgning i sager efter dette kapitel efter § 10 i lov om aktiv 

socialpolitik.  



Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 19, stk. 2, i lov om ansvaret for og 

styringen af den aktive beskæftigelsesindsats regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt 

om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om 

fleksjob.  

§ 71. Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob.  

Stk. 2. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen. Tilskuddet er halvdelen eller totredjedele 

af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.  

Stk. 3. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt 

eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller 

totredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller 

af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til 

arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.  

Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om 

dagpenge ved sygdom eller fødsel. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler herom.  

§ 72. Når kommunen har givet tilbud om fleksjob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder 

arbejdstiden, som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, 

herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på 

sammenlignelige områder gælde. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde 

med de faglige organisationer.  

Stk. 2. Kommunen har pligt til at give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre den ansatte 

foretrækker deltidsansættelse.  

§ 73. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden 

kommune.” 

3.3 Nærmere om fritvalgsordningen og priser  

Lov om Social service (lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005) indeholder bl.a. følgende 

bestemmelser: 

”Kapitel 14  

Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.  

§ 71. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde  

1) personlig hjælp og pleje og  

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.  



Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse 

opgaver.  

...  

Kvalitetsstandarder  

§ 74 a. Socialministeren fastsætter regler om kvalitetsstandarder, hvori kommunalbestyrelsen bl.a. 

skal redegøre nærmere for de beslutninger, der er truffet om indhold, omfang og udførelse af hjælp 

efter §§ 71 og 73 a samt om opfølgningen på disse beslutninger.  

Afgørelse m.v.  

§ 75. Kommunen træffer afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. 

Kommunen behandler anmodninger om hjælp efter § 71 ved en konkret, individuel vurdering af 

behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet 

for hjælp skal kommunen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.  

Stk. 2. Tilbuddene om hjælp efter § 71 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske 

færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer. Tilbuddene skal løbende tilpasses modtagerens behov.  

...  

§ 75 b. Hjælp efter §§ 71 og 73 a skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen 

har truffet efter §§ 75 og 75 a. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tildelte hjælp efter § 71 

leveres inden for en rimelig frist, hvis leverandøren ikke kan overholde de aftaler, der i forbindelse 

med afgørelsen efter § 75, stk. 1, er indgået om levering af hjælpen.  

...  

Tilrettelæggelse og levering af hjælpen  

§ 75 c. Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 71 

kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Til dette formål skal kommunalbestyrelsen 

sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 71. 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetsmæssige krav, der stilles til 

leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 71, jf. § 74 a, herunder krav til, hvilket beredskab 

der, jf. § 75 b, stk. 1, kræves af leverandørerne for at sikre, at de afgørelser, der er truffet efter § 71, 

kan effektueres. Kvalitetskravene skal være saglige, konkrete og velunderbyggede og må ikke være 

konkurrenceforvridende.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan vælge at sikre kvalificerede leverandørers adgang til at levere 

ydelser efter stk. 1 via udbudsmodellen. Kommunalbestyrelsen skal efter en udbudsforretning efter 

1. pkt. indgå kontrakt med mindst to kvalificerede leverandører af de forskellige typer af ydelser 

efter § 71. Kontrakterne skal indgås med de leverandører, der har afgivet de økonomisk mest 

fordelagtige tilbud. Grundlaget for udbudsmaterialet er de efter stk. 1 fastsatte kvalitetskrav.  



Stk. 3. Hvis det efter et udbud ikke er muligt at indgå kontrakter i overensstemmelse med 

betingelsen i stk. 2 samt betingelserne fastsat i medfør af § 75 d, stk. 4, finder reglerne om 

godkendelse af enhver kvalificeret leverandør efter stk. 4-7 anvendelse.  

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen ikke benytter udbudsmodellen, jf. stk. 2, skal 

kommunalbestyrelsen sikre kvalificerede leverandørers adgang til at levere ydelser efter stk. 1 via 

godkendelsesmodellen. Ud over de kvalitetskrav, der skal fastsættes i medfør af stk. 1, skal 

kommunalbestyrelsen, hvis der skabes valgfrihed via godkendelsesmodellen, fastsætte og 

offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 71, jf. § 

74 a.  

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen har valgt at give kvalificerede leverandører adgang til at levere 

ydelser efter § 71 via godkendelsesmodellen, har kommunalbestyrelsen pligt til at godkende og 

indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene i stk. 1, 3. pkt., og stk. 4, jf. dog § 75 d, 

stk. 4.  

Stk. 6. Priskravene efter stk. 4 fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra en kalkulation af de 

gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i 

overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav, jf. stk. 1.  

Stk. 7. Fastsættelse af priskrav efter stk. 6 kan fraviges, når fravigelsen er begrundet i forventede 

effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i kommunens 

kvalitetsstandard, jf. § 74 a. Prisfastsættelsen kan ligeledes fraviges, hvis en kommunalbestyrelse, 

der har valgt at bruge godkendelsesmodellen, jf. stk. 4, vælger at gennemføre en udbudsforretning 

med henblik på at finde en privat hovedleverandør til ydelserne efter § 71 i stedet for den 

kommunale leverandørvirksomhed.  

Stk. 8. Efter en udbudsforretning efter stk. 7, 2. pkt., fastsættes priskravet til de øvrige leverandører, 

kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med efter stk. 5, til kommunens omkostninger ved 

kontrakten med den private leverandør, der har vundet udbuddet. Det er en betingelse herfor, at den 

leverandør, der har vundet udbuddet, accepterer, at den kontrakt, der indgås efter udbuddet, danner 

grundlaget for kommunalbestyrelsens indgåelse af kontrakt med andre leverandører efter stk. 5. Det 

er endvidere en betingelse, at kommunens kontrakt med den leverandør, der har vundet udbuddet, er 

offentlig.  

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen har pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det 

efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger ved levering 

af personlig og praktisk hjælp, jf. stk. 6 og 7. ” 

I forarbejderne til loven hedder det i bemærkningerne til § 75 c bl.a., jf. Folketingstidende 2001-02, 

tillæg A, s. 3546 f: 

”Kommunalbestyrelsen foreslås forpligtet til at fastsætte og offentliggøre de generelle kvalitets- og 

priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp i kommunen. … Forslaget 

medfører, at kommunalbestyrelsens pris- og kvalitetskrav skal gøres offentligt kendte, og at kravene 

skal gælde for alle udførere – den kommunale og de private. …  



Der foreslås en bemyndigelsesbestemmelse for socialministeren til at fastsætte regler for opgørelse 

og offentliggørelse af de kommunale pris- og kvalitetskrav, samt for, i hvilke særlige tilfælde 

kommunalbestyrelsen kan undtages for den generelle pligt til at indgå kontrakt med leverandører, 

der opfylder kvalitets- og priskravene.  

Både pris- og kvalitetskravene skal være saglige og velunderbyggede, og for så vidt angår 

kvalitetskravene bør kommunen være opmærksom, at kravene ikke medfører en generel 

udelukkelse af mindre private virksomheder. For så vidt angår kravene til prisfastsættelsen skal 

kravene hertil afspejle de samlede reelle og faktiske udgifter, der er forbundet med at levere 

ydelserne for den kommunale leverandørvirksomhed. Taksten skal for alle leverandører fastsættes 

som kommunalbestyrelsens gennemsnitlige udgifter til den kommunale leverandørvirksomhed 

opgjort efter omkostningsbaserede principper. Dette indbefatter, at samtlige udgifter til f.eks. 

husleje, administration, løn mv., der er forbundet med leverandørvirksomheden, skal indregnes.  

...  

Såfremt en kommunalbestyrelse ikke indregner de fulde omkostninger i prissætningen på de 

ydelser, kommunen selv tilbyder, vil der være tale om konkurrenceforvridende støtte, som 

Konkurrencerådet kan gribe ind overfor, efter reglerne i konkurrencelovens § 11 a.” 

I dagældende bekendtgørelse nr. 903 af 31. august 2005 om kvalitetsstandarder og frit valg af 

leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (afløst af bkg. nr. 262 af 27. marts 2006) var det bl.a. 

bestemt: 

”Kapitel 2  

Kommunalbestyrelsens beslutning om frit valg af leverandør  

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om:  

1) at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte kvalitets- og 

priskrav jf. §§ 7-15 og lovens § 75 c, eller  

2) at bringe leveringen af ydelser efter lovens § 71 i udbud under hensyntagen til EU’s regler om 

indgåelse af offentlige kontrakter, jf. lovens § 75 e.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem 

leverandører.  

...  

Kapitel 3  

Kvalitets- og priskrav  

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal efter § 3, stk. 1, nr. 1, fastsætte og offentliggøre kvalitets- og 

priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.  



Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen besluttet at udbyde leveringen af ydelser i henhold til § 3, stk. 1, 

nr. 2, skal kommunalbestyrelsen alene offentliggøre de fastsatte kvalitetskrav for de af udbuddet 

omfattede ydelser og distrikter, jf. § 5.  

...  

Fastsættelse af priskrav  

§ 12. Kommunalbestyrelsen fastsætter mindst én gang årligt priskrav til leverandører af personlig 

og praktisk hjælp, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.  

...  

§ 14. Kommunalbestyrelsen fastsætter priskrav ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, 

langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk 

hjælp, jf. dog § 15.  

Stk. 2. Kalkulation af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale 

leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp skal omfatte alle direkte og indirekte 

omkostninger, der er forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp.  

§ 15. Prisfastsættelse efter § 14 kan delvis fraviges, når fravigelsen er begrundet i forventede 

effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i kommunens 

kvalitetsstandard, jf. § 1. Der skal tages bevillingsmæssig stilling i forhold til det kommunale 

budget, hvis forventede effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i 

kvalitetsstandarden indgår ved fastsættelsen af priskravet, jf. 1. pkt.  

Stk. 2. I tilfælde, hvor der ikke er en kommunal leverandørvirksomhed indenfor de relevante 

ydelseskategorier, fastsætter kommunalbestyrelsen priskravene ud fra de faktiske omkostninger ved 

kontrakten ved den eller de private leverandørers leverance. Kommunalbestyrelsen kan fravige den 

i 1. punktum nævnte prisfastsættelse, hvis det er begrundet i forventede effektiviseringer hos 

leverandørerne, ændringer i kommunens kvalitetsstandard eller ændringer i aftaleforholdet mellem 

kommunalbestyrelsen og den eller de private leverandører, jf. stk. 1.  

Stk. 3. Prisfastsættelsen efter § 14 kan ligeledes fraviges, hvis kommunalbestyrelsen vælger at 

gennemføre et udbud inden for godkendelsesmodellens rammer. Det er en forudsætning for et sådan 

udbud, at den leverandør, der vinder udbuddet, lader sig konkurrenceudsætte i overensstemmelse 

med godkendelsesmodellens regler, herunder at der er offentlighed om aftalegrundlaget mellem 

myndighed og leverandør. Priskravet til øvrige leverandører, der ønsker godkendelse i kommunen, 

vil i disse tilfælde være de faktiske omkostninger ved kommunalbestyrelsens kontrakt med den 

private leverandør, der har vundet udbuddet om leverancen.  

...  

Kapitel 5  

Regnskab og kontrol  



§ 19. Kommunalbestyrelsen foretager løbende registrering af indtægter og omkostninger ved den 

kommunale leverandørvirksomhed.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen forestår en regnskabsmæssig redegørelse for omkostningerne ved den 

kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp, herunder eventuelle afvigelser i 

forhold til omkostningskalkulationen i henhold til §§ 14 og 15.” 

I Socialministeriets vejledning nr. 77 af 31. august 2005 om supplement til vejledning om sociale 

tilbud til ældre m.fl. efter lov om social service (Frit valg af leverandør af personlig og praktisk 

hjælp) hedder det bl.a.: 

”Prisfastsættelse ved kommunal leverandørvirksomhed  

...  

Priskravet fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den 

kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp.  

Omkostningskalkulationen skal foretages for at skabe åbenhed om den kommunale 

leverandørvirksomhed, og for at undgå konkurrenceforvridning mellem leverandører. 

Omkostningskalkulationen skal sikre, at den offentlige leverandørvirksomhed medtager alle 

omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.  

Omkostningskalkulationen forudsætter, at den kommunale myndighed er klart adskilt fra den 

kommunale leverandørvirksomhed. Omkostningskalkulationen skal omfatte de gennemsnitlige, 

langsigtede omkostninger, og ikke udgifterne, som de fremgår af kommunens budget/regnskab. Det 

skyldes for det første, at det kommunale budget/regnskab ikke omfatter forrentning og afskrivning, 

som er en del af omkostningerne. For det andet, at omkostninger er en beregnet størrelse, der 

bygger på indregning af alle produktionsfaktorer, fx bygninger, central lønadministration m.v., i 

leverancen af personlig og praktisk hjælp.  

Kalkulationen foretages som minimum for hver ydelseskategori, og omfatter både de direkte og 

indirekte omkostninger ved personlig og praktisk hjælp og investeringsomkostninger.  

Kalkulation af kommunens omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig 

og praktisk hjælp skal således omfatte:  

1) Alle direkte omkostninger, der er forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp, fx løn til 

udførende personale, inkl. pensionsbidrag og andre løndele, over- og merarbejde, materialer m.v.  

2) Alle indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp, fx 

indirekte lønomkostninger, andel af fællesomkostninger til fx ledelse, administration, husleje, 

udstyr, forsikringer, pensionsforpligtigelser, forrentning af drifts- og anlægskapital og afskrivning 

af anlægsaktiver samt beregnede omkostninger for øvrige faciliteter, der er stillet til rådighed ved 

levering af personlig og praktisk hjælp m.v.  



For såvel de direkte som de indirekte omkostninger gælder det, at der som udgangspunkt altid skal 

henføres det faktisk forbrugte beløb. Der skal være fuld gennemsigtighed i beregningerne og de 

data, der indgår heri, jf. § 16.  

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende en fordelingsnøgle for andelen af omkostninger til 

en ydelseskategori, skal valg af fordelingsnøgle nærmere begrundes. Et eksempel på en 

fordelingsnøgle kan være andelen af en lønudgift, husleje i forhold til arealforbruget m.v.  

...  

Dokumentation for priskrav  

For at sikre den lige konkurrence er det centralt, at de priskrav, kommunalbestyrelsen fastsætter og 

offentliggør til de enkelte ydelseskategorier, er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger, 

der er forbundet med leveringen heraf. Det betyder, at priskravene skal være gennemsigtige, og at 

der skal offentlighed om dokumentationen for, at priskravene er i overensstemmelse med de 

faktiske omkostninger. Dokumentationsforpligtelsen kan generelt opfyldes ved at offentliggøre 

omkostningskalkulationen på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilke omkostninger der er 

medgået i prisfastsættelsen. I tilfælde hvor kommunalbestyrelsen har måttet foretage et skøn i 

forhold til enkelte elementer i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, skal der i 

dokumentationen indgå en begrundelse for skønnet. I de tilfælde, hvor priskravet er fastsat efter et 

udbud inden for godkendelsesmodellen, skal de priser, der har ligget til grund for kontrakten med 

den leverandør, der har vundet udbuddet, offentliggøres.  

...  

Klage over fastsættelse af priskrav  

Klage over, at de fastsatte priskrav (servicelovens § 75 c) vedrørende godkendelsesmodellen 

indeholder konkurrenceforvridende støtte, kan rettes til Konkurrencerådet.  

Hvis Konkurrencerådet finder, at der foreligger konkurrenceforvridende støtte, hører rådet 

tilsynsmyndigheden (det almindelige kommunale tilsyn) om lovligheden af støtten.  

Hvis der foreligger en ulovlig konkurrenceforvridende støtte, kan rådet udstede påbud til den 

kommunale myndighed om, at støtten skal ophøre, hvis:  

1) støtten direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen,  

og  

2) støtten ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering. ” 

3.4 Nærmere om fritvalgsordningen og konkurrenceforvridende støtte  

Det hedder i Socialministeriets henvendelse af 29. marts 2005 til Konkurrencestyrelsen bl.a.: 



”Om lovligheden af de offentliggjorte priser på levering af henholdsvis personlig og praktisk 

hjælp efter fritvalgsordningen vurderet i henhold til konkurrencelovens § 11 a.  

Kommunalbestyrelserne skal efter § 16 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 31. august 

2004 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. blandt 

andet offentliggøre de priskrav, den kommunale myndighed stiller til leverandører af personlig og 

praktisk hjælp (jf. også bestemmelserne i servicelovens §§ 75c-75f om frit valg af leverandører af 

personlig og praktisk hjælp).  

Det er en afgørende forudsætning for succesen af fritvalgslovgivningen, at de priser, den 

kommunale myndighed fastsætter og offentliggør svarer til de faktiske omkostninger ved 

leverandørvirksomheden. Priserne skal således fastsættes ud fra en kalkulation af de 

gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, jf. § 14, stk. 

1 i bekendtgørelse nr. 903 af 31. august 2004 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af 

personlig og praktisk hjælp. Formålet er at sikre en lige konkurrence mellem den kommunale 

leverandørvirksomhed og private leverandører.  

Socialministeriet har på baggrund af de foreliggende indberetninger erfaret, at priserne varierer 

meget kommunerne imellem og i en række kommuner stadig er fastsat så lavt, at der kan rejses 

begrundet tvivl om, hvorvidt reglerne i konkurrencelovens § 11a om konkurrenceforvridende støtte 

er overholdt.  

Socialministeriet skal med henvisning til Konkurrencelovens § 11a konkret henlede 

Konkurrencerådets opmærksomhed på de opgjorte priskrav i følgende udvalgte kommuner:  

...  

Morsø Kommune, da prisen for praktisk hjælp er fastsat markant lavere end de øvrige kommuner 

blandt de 5 kommuner med de laveste priser inden for dette område”. 

I brev af 12. august 2005 fra Morsø Kommune til Konkurrencestyrelsen hedder det bl.a.: 

”Morsø Kommune oprettede i 2001 en medarbejdergruppe til udførelse af praktisk bistand i 

borgernes eget hjem. Gruppen udfører udelukkende praktisk bistand …  

De er ansat iht. Lov om servicejob i Stat, Amt og Kommuner, hvilket bl.a. indebærer at kommunen 

modtager et tilskud på kr. 100.000 pr. heltidsmedarbejder pr. år. Som det fremgår i beregningen af 

fritvalgsprisen, er tilskuddet indregnet i den godkendte timepris.  

I forbindelse med opstart og beregning af fritvalgspriser blev der afholdt en række afklarende 

kurser. I den forbindelse spurgte Morsø Kommune KL. om tilskuddet skulle medtages i 

beregningen? Der var ingen tvivl KL’s svar – det skal indeholdes i beregningen. KL. henviste bl.a. 

til, at det af reglerne fremgår, at timeprisen som udmeldes skal svare til nettoomkostningerne for 

kommunens udførelse af opgaven. Det skal således fragå udgiften – tilsvarende indtægter fra f.eks. 

sygedagpenge.” 

I brev af 23. august 2005 fra Konkurrencestyrelsen til Socialministeriet hedder det bl.a.: 



”Det fremgår af Morsø Kommunes besvarelse af den 12. august 2005, at der i den godkendte 

timepris er medregnet et tilskud, som kommunen modtager i medfør af § 2, stk. 2 i lov om 

ophævelse af lov om servicejob, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 25. marts 2002. Tilskuddet beløber 

sig på 100.000 kr. pr. heltidsmedarbejder pr. år. Morsø Kommune har efterfølgende oplyst, at der på 

nuværende tidspunkt er ansat 16 personer med tilskud i hjemmeplejen.  

Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at der opstår en forskelsbehandling, idet kommunen 

således indregner et tilskud, som private leverandører ikke har adgang til.  

Konkurrencestyrelsen skal derfor anmode Socialministeriet om at bekræfte, at ovennævnte tilskud 

ikke kan medregnes i timeprisen på praktisk hjælp og personlig pleje uden, at der opstår 

forskelsbehandling, der vil være i strid med Socialministeriets regler om frit leverandørvalg, jf. § 3, 

stk. 2 bekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004.” 

Det hedder i Socialministeriet svar af 30. august 2005 bl.a.: 

”Konkurrencestyrelsen har ved mail af 24. august 2005 forespurgt, hvorvidt Morsø Kommunekan 

medregne et tilskud på 100.000 kr. pr. heltidsmedarbejder pr. år, som kommunen modtager i medfør 

af § 2, stk. 2, i lov om ophævelse af lov om servicejob, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 25. marts 

2002.  

...  

Vedr. prisberegning  

Det følger af bekendtgørelse nr. 903 af 31. august 2004 om kvalitetsstandarder og frit valg af 

leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. § 3, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at der 

ikke finder forskelsbehandling sted mellem leverandører. Et af lovens formål er således at sikre lige 

konkurrencevilkår mellem kommunale og private leverandører.  

Kommunalbestyrelsen skal enten anvende udbuds- eller godkendelsesmodellen. Efter 

godkendelsesmodellen skal kommunalbestyrelsen godkende og indgå kontrakt med enhver 

leverandør, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav. Nedenstående tager udgangspunkt i 

godkendelsesmodellen.  

Det følger endvidere af §§ 12-14 om fastsættelse af priskrav i bekendtgørelsen, at de priskrav, 

kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør til de enkelte ydelseskategorier, skal være i 

overensstemmelse med de faktiske omkostninger, der er forbundet med leveringen heraf. Priskravet 

skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den 

kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp. Alle omkostninger ved 

leveringen af hjælpen skal medtages og der skal som udgangspunkt altid henføres til det faktisk 

forbrugte beløb. Eventuelle fravigelser af prisfastsættelsen efter § 14, kan ske efter § 15, hvis 

fravigelsen er begrundet i forventede effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller 

ændringer i kommunens kvalitetsstandard.  

Der er således ikke efter Socialministeriets regler om prisfastsættelse i frit valg hjemmel til at 

medregne et tilskud som ovenstående, da det vil bevirke, at priserne ikke afspejler kommunens 

reelle faktiske omkostninger ved at levere hjælpen og tilskuddet vil derigennem medføre en 



forskelsbehandling af den kommunale leverandør og eventuelle private leverandører. Heller ikke i 

en udbudssituation efter udbudsmodellen vil kommunalbestyrelsen kunne indregne tilskuddet efter 

Socialministeriets regler, da principperne for prisfastsættelse er de samme, uanset hvilken model 

kommunalbestyrelsen vælger at benytte. Socialministeriet skal endvidere henvise til 

Konkurrencerådets redegørelse af 17. december 2003 [Konkurrencerådets afgørelse af 17. december 

2003 i sagen ”Frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp”].” 

Det hedder i Konkurrencerådets afgørelse af 17. december 2003 om frit valg af leverandør af 

personlig pleje og praktisk hjælp i Aalborg Kommune bl.a. 

”1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet har 

Socialministeriet i et brev af 31. januar 2003 til Konkurrencestyrelsen peget på 5 kommuner, hvor 

priserne er fastsat så lavt, at det muligvis er i strid med konkurrenceloven. Ifølge Socialministeriets 

vejledning nr. 95 af 9. oktober 2002 kan klager over, at de fastsatte priser indeholder 

konkurrenceforvridende støtte, rettes til Konkurrencerådet.  

2. Ud over de nævnte kommuner har Konkurrencestyrelsen af egen drift foretaget en vurdering af, 

om Aalborg Kommunes fastsættelse af timepriser for personlig pleje og praktisk hjælp er i 

overensstemmelse med konkurrencelovens § 11a. Dette notat behandler kun Aalborg Kommune, og 

det er målet, at principperne i dette notat efterfølgende skal danne baggrund for afgørelse i sagerne 

vedrørende de øvrige kommuner.  

3. Timeprisen er det beløb, som de private leverandører afregnes med pr. time. De beregnede 

timepriser (priskrav) skal svare til den kommunale leverandørs gennemsnitlige langsigtede 

omkostninger ved at levere én times ydelse i hjemmet.  

4. Såfremt de beregnede timepriser ikke dækker kommunens omkostninger ved at udføre de 

visiterede ydelser, indebærer det, at der overføres offentlige midler til den kommunale virksomhed. 

En sådan støtte vil være konkurrenceforvridende, idet den private virksomhed ikke på tilsvarende 

måde kan få overført midler.  

5. Aalborg Kommune har ikke i tilstrækkelig grad kunnet dokumentere, at beregningen af 

timeprisen er baseret på det antal timer, der rent faktisk er anvendt ude hos de ældre, således som 

frit valg-lovgivningen foreskriver. I stedet har kommunen baseret beregningen af timepriser med 

udgangspunkt i de visiterede timer. Der er en stærk formodning for, at den visiterede tid i 

gennemsnit er højere end den faktisk leverede tid hos den ældre. Styrelsen har derfor vurderet, at 

der er tale om konkurrenceforvridende støtte, idet kommunen – uden at have dokumentation herfor 

– fordeler omkostningerne på et højere antal leverede timer, end hvad der må anses for at være 

realistisk. Som sammenligningsgrundlag for hvad der er realistisk, har Konkurrencestyrelsen taget 

udgangspunkt i en undersøgelse af landets 4 største kommuner fra Kommunernes Landsforening, 

der viser, hvor stor en andel af en fuldtidsansats samlede tid, der realistisk kan anvendes ude hos 

brugerne. Denne undersøgelse er på nuværende tidspunkt det bedst mulige redskab til en vurdering 

af, hvad der er en realistisk ATA-tid.  

6. Aalborg Kommune anvender personer i jobtræning (dvs. med løntilskud) til at udføre 

hovedrengøring. Der er forskelle mellem private og offentlige arbejdsgiveres muligheder for at 

ansætte personer med løntilskud og på størrelsen af tilskud. Disse forskelle medfører en økonomisk 

begunstigelse af den kommunale leverandør, som forvrider konkurrencen overfor den private 



leverandør. Styrelsen anfægter ikke Aalborg Kommunes mulighed for at anvende personer med 

løntilskud. Imidlertid må kommunen ved beregningen af timeprisen kun indregne den andel af 

personer med løntilskud, som en privat virksomhed har mulighed for at ansætte, og kommunen må 

desuden kun indregne størrelsen af det løntilskud, som en privat virksomhed opnår.  

7. Efter loven har kommunen mulighed for at indregne forventede effektiviseringer ved 

prisfastsættelsen. Konkurrencestyrelsen finder, at dette udgør støtte, idet den kommunale 

virksomhed får mulighed for at nedsætte prisen til et niveau, som i hvert fald ikke på kort sigt giver 

dækning for omkostningerne. Denne mulighed for at indregne forventede effektiviseringer har 

imidlertid hjemmel i frit valg-lovgivningen, jf. bekendtgørelse nr. 837 af 9. oktober 2002, § 15, stk. 

1, og det er derfor ikke muligt at udstede et påbud i medfør af konkurrencelovens § 11 a. Imidlertid 

skal frit valg-lovgivningen revideres i folketingsåret 2004/2005, og styrelsen vil i forbindelse med 

lovprocessen vurdere, om der er grundlag for at rette henvendelse til socialministeren samt 

økonomi- og erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5, om at ændre reglen 

vedrørende muligheden for at indregne forventede effektiviseringer ved prisfastsættelsen.  

8. Aalborg Kommunes opgørelser over omkostninger for de konkurrenceudsatte ydelser er 

detaljerede og dokumenterede, og det kan ikke konstateres, at der er ydet konkurrenceforvridende 

indirekte støtte i form af en for lav omkostningsopgørelse for den kommunale leverandør.  

Afgørelse  

9. I medfør af konkurrencelovens § 11 a, stk. 1, jf. stk. 2, meddeles et påbud til Aalborg Kommune 

om at bringe den ydede støtte til ophør. Påbudet skal efterkommes straks, jf. dog punkt 10.  

10. Aalborg Kommune har tilkendegivet, at den vil opfylde påbudet vedrørende en for høj anslået 

tid i hjemmet ved at indregne den faktisk anvendte tid dokumenteret gennem en 

stikprøveundersøgelse. Aalborg Kommune har i den forbindelse opfordret Konkurrencestyrelsen til 

at indgå i en dialog om tilrettelæggelsen af stikprøveundersøgelsen, således at påbudet kan 

opfyldes. For så vidt angår denne del af påbudet, er det således ikke muligt at efterkomme dette 

straks, jf. punkt 9. Påbudet skal derfor være opfyldt inden 3 måneder fra tidspunktet for denne 

afgørelse.  

11. En efterkommelse af påbudet for så vidt angår de aktiverede kan eksempelvis ske i form af, at 

Aalborg Kommune hæver timeprisen på ydelsen praktisk hjælp (rengøringsordningen), så der ikke 

indregnes flere aktiverede og et højere tilskud ved prisberegningen, end private virksomheder har 

mulighed for at opnå.  

...  

Fritvalgsordningen  

17. Reglerne om frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp følger af serviceloven. 

[Note: Lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003 om social service. I henhold til 

bestemmelserne om frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp har Socialministeren 

udarbejdet bekendtgørelse nr. 837 af 9. oktober 2002 om kvalitetsstandarder og frit valg af 

leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Denne bekendtgørelse er uddybet ved vejledning nr. 

95 af 9. oktober 2002: Supplement til vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. efter lov om social 



service (i det følgende blot benævnt vejledningen). Til vejledningen er desuden udarbejdet et bilag 

om prissætning af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice.] Bestemmelserne om frit 

leverandørvalg (lovens §§ 75c-75e) trådte i kraft den 1. januar 2003. [Note: Bestemmelserne blev 

indført i serviceloven ved lov nr. 399 af 6. juni 2002 – frit valg af leverandør af personlig og 

praktisk hjælp m.v.]  

18. Formålet med de nye regler er at sikre borgeren medbestemmelse og medindflydelse på 

hjælpen. Reglerne skal bl.a. give valgfrihed mellem flere leverandører af personlig og praktisk 

hjælp og skabe en mere gennemsigtig og effektiv forvaltning af hjemmeplejen, bl.a. ved en fri og 

lige konkurrence mellem kommunale og private leverandører på området.  

19. En kommunalbestyrelse skal derfor enten 1) godkende og indgå kontrakt med enhver 

leverandør, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav [Note: I det følgende anvendes ofte 

udtrykket timepris i stedet for priskrav.] (godkendelsesmodellen), eller 2) bringe 

leverandøropgaverne i udbud (udbudsmodellen). [Note: Jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 837 af 9. 

oktober 2002 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv.]  

20. Uanset hvilken løsning kommunalbestyrelsen vælger, skal leverandørerne opfylde 

kommunalbestyrelsens fastsatte kvalitetskrav vedrørende levering af ydelserne.  

21. Hvis kommunen vælger godkendelsesmodellen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en timepris 

(priskrav), som skal svare til de gennemsnitlige faktiske omkostninger, som den kommunale 

leverandørvirksomhed har ved levering af personlig og praktisk hjælp. Med andre ord er timeprisen 

udtryk for kommunens gennemsnitlige omkostninger ved at levere én times ydelse i hjemmet.  

22. Samtidig er timeprisen den pris, som den kommunale myndighed skal anvende ved afregning af 

de godkendte private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp.[Note: Alle leverandører, 

der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav, har ret til at blive godkendt som leverandører i 

kommunen.] Efter bekendtgørelsens § 18 skal kommunalbestyrelsen betale alle godkendte 

leverandører af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de offentliggjorte priskrav og 

de nærmere betingelser i kontrakten. [Note: Praksis vil der som tillæg til kontrakten være angivet 

for den enkelte visiterede borger, hvor mange timer der skal bruges på de konkrete ydelser.]  

23. Der konkurreres derfor ikke på prisen. I princippet vil borgerens valg af leverandør af personlig 

og praktisk hjælp afhænge af, hvilken af virksomhederne der yder den bedste kvalitet inden for den 

leverede tid.  

24. En kommunalbestyrelse skal ved beregningen af timepriser sikre sig, at timepriserne afspejler 

samtlige omkostninger ved de konkurrenceudsatte ydelser. Af bemærkningerne til lov nr. 399 af 6. 

juni 2002 fremgår, at ”såfremt en kommunalbestyrelse ikke indregner de fulde omkostninger i 

prissætningen på de ydelser, som kommunen selv tilbyder, vil der være tale om 

konkurrenceforvridende støtte, som Konkurrencerådet kan gribe ind overfor, efter reglerne i 

konkurrencelovens § 11 a.” [Note: jf. forarbejderne til fritvalgloven: FT 2001-02 (2. samling), 

tillæg A, side 3535 ff., til § 75 c.]  

25. Konkurrencelovens § 11 a giver Konkurrencerådet mulighed for at gribe ind over for 

konkurrenceforvridende offentlig støtte, idet rådet kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved 

hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, og som ikke er 



lovlig i henhold til offentlig regulering, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. Det er en 

betingelse for påbud, at støtten direkte eller indirekte har til formål eller følge at forvride 

konkurrencen.  

...  

Det relevante marked  

36. Det relevante produktmarked er markederne for levering af ydelserne praktisk hjælp og 

personlig pleje hos de borgere, der er visiteret til modtagelse heraf.  

...  

39. Det relevante geografiske marked i denne sag er Aalborg Kommune. Priserne og 

kvalitetskravene fastsættes individuelt af den enkelte kommune og kan variere fra kommune til 

kommune. En privat leverandør, der ønsker at levere de pågældende ydelser til flere kommuner, vil 

således skulle træffe beslutning om at komme ind på hvert marked for sig og kan ikke udbyde sine 

ydelser generelt uden at tage hensyn til de forskellige kommunale markeder.  

...  

Vurdering  

43. De private leverandører afregnes med en pris pr. leveret time, der svarer til den kommunale 

virksomheds gennemsnitlige omkostninger ved at levere en times ydelse i hjemmet.  

44. Hvis timeprisen ikke dækker kommunens reelle omkostninger ved at udføre de visiterede 

ydelser, indebærer det, at der overføres midler til den kommunale virksomhed fra kommunekassen. 

En sådan støtte vil være konkurrenceforvridende, fordi den stiller den private virksomhed i en 

urimelig konkurrencesituation. Enten må den private søge at kompensere fra den for lave pris ved at 

være mere effektiv end den kommunale virksomhed, og derved arbejde under ulige vilkår, eller den 

private virksomhed må aflønne indehaver eller medarbejdere lavere end i kommunen, eller den 

private virksomhed må opgive at påtage sig arbejdet.  

...  

... Anvendelse af personer ansat med løntilskud  

Støtte  

79. Efter aktiveringslovgivningen er det muligt indenfor visse rammer at benytte sig af aktiverede, 

hvor kun en lille del af lønnen skal betales af arbejdsgiveren [Note: Den gældende lovgivning på 

området er bekendtgørelse nr. 577 af 19. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 10 om 

virksomhedspraktik og kapitel 11 om ansættelse med løntilskud, som trådte i kraft den 1. juli 2003. 

For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at før 1. juli 2003 (dvs. på tidspunktet for Aalborg 

Kommunes beregning af timepriser) opererede man med andre begreber, ”jobtræning” og 

”individuel jobtræning”, hvor reglerne på visse punkter var forskellige. I det følgende vil der blive 

taget udgangspunkt i reglerne som de er i dag, idet dog beskrivelsen af Aalborg Kommunes 



prisfastsættelse nødvendigvis må tage udgangspunkt i reglerne og terminologien for regelgrundlaget 

på tidspunktet for timeprisberegningen. Desuden har Aalborg Kommune i deres høringssvar af 3. 

november 2003 oplyst, at jobtræningspersonerne er afløst dels af virksomhedspraktikanter dels af 

ansatte med løntilskud. Denne forskel har naturligvis betydning for den konkrete beregning, men 

styrelsen finder ikke, at den har betydning for den konkurrenceretlige vurdering som sådan, hvorfor 

der i det følgende vil blive taget udgangspunkt i reglerne om ansættelse med løntilskud.] Det er dog 

udtrykkelig nævnt i bekendtgørelse nr. 577 af 19. juni 2003, at etablering af virksomhedspraktik og 

udbetaling af (løn-)tilskud ikke må være konkurrenceforvridende
, 
[Note: Bekendtgørelse nr. 577 af 

19. juni 2003, § 94 (virksomhedspraktik) og § 125 (ansættelse med løntilskud).] Aalborg Kommune 

anvender personer i virksomhedspraktik og personer ansat med løntilskud til at udføre 

hovedrengøring.  

80. Dette rejser to spørgsmål af konkurrenceretlig relevans:  

81. For det første om Aalborg Kommunes anvendelse af personer i virksomhedspraktik og 

ansættelse af personer med løntilskud er konkurrenceforvridende og dermed i strid med 

bekendtgørelse nr. 577 af 19. juni 2003.  

82. For det andet om der, såfremt anvendelsen ikke er i strid med bekendtgørelsen om aktiv 

beskæftigelsesindsats, foreligger konkurrenceforvridning i relation til konkurrenceloven i form af 

den måde, hvorpå Aalborg Kommune lader den lavere løn til de aktiverede indgå i beregningen af 

timepriserne?  

83. For så vidt angår det første spørgsmål har Konkurrencestyrelsen bedt Beskæftigelsesministeriet 

om at afgøre, om Aalborg Kommunes anvendelse af aktiverede er i overensstemmelse med 

aktiveringslovgivningen. Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) har i udtalelse af 24. 

marts 2003 oplyst, at eftersom hovedrengøring ”ligger ud over det, kommunen er forpligtet til at 

yde som rengøring efter servicelovens § 71, og at der er tale om et arbejde, som ikke ville blive 

lavet uden tilskud, er det Arbejdsmarkedsstyrelsens opfattelse, at ordningen er i overensstemmelse 

med reglerne på området.” Dette svar baserer sig på den tidligere gældende lovgivning om 

jobtræning og individuel jobtræning, men for så vidt angår denne problemstilling har ændringen 

ingen betydning.  

84. Socialministeriet giver i sit høringssvar af 3. november 2003 udtryk for, at forkert brug af støttet 

arbejdskraft efter beskæftigelsesministeriets regler kan føre til konkurrenceforvridende støtte. 

Socialministeriet har anført, at under forudsætning af, at hovedrengøring tilbydes med hjemmel i 

servicelovens § 71, er kommunalbestyrelsen pligtig til at sørge for, at denne type hjælp 

leveres.[Note: Efter servicelovens § 71 har en kommunalbestyrelse ”pligt til at tilbyde 1) personlig 

hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.” Det er ikke 

nærmere defineret, om den praktiske hjælp omfatter hovedrengøring, jf. udtalelse fra 

Socialministeriet af 12. maj 2003.] Socialministeriet mener således ikke, at der er tale om en 

opgave, der ellers ikke ville blive udført, og hovedrengøring må derfor anses for normal 

beskæftigelse.  

85. Aalborg Kommune har i forbindelse med sit høringssvar oplyst, at den praktiske hjælp med 

brug af aktiverede (rengøringsordningen) – herunder hovedrengøring – er en ydelse der er tildelt 

efter servicelovens § 71.  



86. Det bemærkes endvidere, at Arbejdsmarkedsrådet for Nordjyllands Amt i afgørelse af 24. 

september 2003 har fundet, at det ikke er konkurrenceforvridende at anvende aktiverede personer til 

levering af ydelsen praktisk hjælp.  

87. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en konkurrenceforvridning i form af 

at lade den lavere løn til de aktiverede indgå i beregningen af timeprisen, fremgår det af 

bekendtgørelse nr. 837 af 9. oktober 2002, § 14, at ”Kommunalbestyrelsen fastsætter priskrav ud fra 

en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale 

leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp…” Af samme bekendtgørelse § 3, stk. 2, 

følger imidlertid, at ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ikke finder forskelsbehandling sted 

mellem leverandører.”  

88. Socialministeriet har i forbindelse med vurderingen af lovligheden af den pågældende 

støtte[Note: Jf. brev af 10. oktober 2003.] fastslået, at der ikke efter reglerne om frit leverandørvalg 

er ”hjemmel til forskelsbehandling, som består i, at kommunen indregner lavere omkostninger til 

driften af egen leverandørvirksomhed end de private leverandører har mulighed for – heller ikke i 

forbindelse med støttet arbejdskraft”, jf. også nedenfor i afsnittet om offentlig regulering. 

Konkurrencestyrelsen finder på dette grundlag, at principperne for opgørelsen af omkostninger i 

bekendtgørelsens § 14 kan fraviges i det konkrete tilfælde.  

89. I den udstrækning en offentlig leverandør benytter muligheden for at anvende personer i 

jobtræning, vil det mindske de omkostninger, der skal indgå i beregningen af timeprisen, i forhold 

til hvis der udelukkende blev anvendt overenskomstansat personale[Note: Under forudsætning af at 

de ansatte med løntilskud arbejder lige så effektivt som overenskomstansatte, dvs. at der ikke er 

forskel på ”kvaliteten” af arbejdskraften.] Dette er ikke et konkurrenceretligt problem, såfremt de 

private leverandører har fuldt ud tilsvarende muligheder. Det er imidlertid ikke tilfældet.  

90. For det første er der i nogle tilfælde forskel på størrelsen af det løntilskud, som private 

henholdsvis offentlige virksomheder modtager. For kontanthjælpsmodtagere udgør tilskuddet højst 

55,77 kr. pr. time uanset om der er tale om en privat eller en offentlig arbejdsgiver. For 

dagpengemodtagere udgør løntilskuddet til den private arbejdsgiver højst 55,77 kr. pr. time, mens 

løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 100 kr. pr. time. [Note: Jf. bekendtgørelse nr. 577 af 

19. juni 2003, § 124, stk. 3 og 4.]  

91. For det andet sker der en indirekte forvridning af konkurrencen, idet der mellem offentlige og 

private arbejdsgivere er forskel på hvor mange personer, der kan ansættes med løntilskud. I en 

offentlig virksomhed skal der blot være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden 

løntilskud (ordinært ansatte) og antallet af ansatte med løntilskud. [Note: Jf. bekendtgørelse nr. 577 

af 19. juni 2003, § 121. Aalborg Kommune har oplyst, at der efter aftale med Forbundet af 

Offentligt Ansatte kan indgå op til 200 jobtræningspersoner (i dag personer ansat med løntilskud) i 

kommunens rengøringsordning. Det faktiske tal er ca. 100 personer, hvilket udgør ca. 30% af den 

samlede arbejdsstyrke i rengøringsordningen.] For private virksomheder er muligheden begrænset 

konkret, idet loven angiver makimumsgrænser på mellem 10% og 20% afhængigt af antallet af 

ordinært ansatte [note: Der kan ansættes én person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden 

har 0-50 ansatte, dog altid 1 person. Virksomheder med over 50 ansatte kan herudover ansætte én 

person for hver 10 ordinært ansatte, jf. bekendtgørelse nr. 577 af 19. juni 2003, § 122.] helt små 

virksomheder vil personer ansat med løntilskud i teorien dog kunne udgøre mere end 20% af 



arbejdsstyrken. I en virksomhed med én ordinært ansat og én person ansat med løntilskud vil 

andelen således udgøre hele 50%.  

92. Der er derfor ikke lige muligheder for at anvende personer med løntilskud for private og 

kommunale virksomheder. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at for at sikre, at konkurrencen 

mellem den kommunale leverandør og de private leverandører ikke forvrides gennem støtte til den 

kommunale leverandør, skal kommunen ved fastsættelsen af timeprisen basere denne på de forhold, 

der gælder for en privat virksomhed. Med andre ord skal timeprisen beregnes på baggrund af det 

antal personer med løntilskud, som en privat virksomhed har mulighed for at ansætte, samt ud fra 

den størrelse af tilskud, som en privat virksomhed ville kunne opnå.  

93. Konkurrencestyrelsen anfægter således ikke Aalborg Kommunes mulighed for at anvende 

personer med løntilskud i rengøringsordningen. Kommunen kan vedblive med at benytte så mange 

personer med løntilskud, som lovgivningen tillader. Hvis disse ansatte kan udføre arbejdet på 

tilfredsstillende måde for borgerne, kan kommunen bevare sin markedsandel og dermed muligheden 

for fortsat at tilbyde ansættelse med løntilskud i hjemmeplejen.  

94. Konkurrencestyrelsen har foretaget en konkret beregning af, hvor meget timeprisen skal hæves 

med i Aalborg Kommune som følge af, at kommunen kun må indregne den samme andel personer 

med løntilskud, som private virksomheder kan benytte, og at løntilskuddet kun udgør det beløb, 

som de private virksomheder får.  

95. Styrelsen har forudsat, at der alene er tale om ansatte med løntilskud [note: Muligheden for at 

anvende virksomhedspraktikanter indgår ikke i beregningen], at antallet af personer med løntilskud 

kan udgøre 20% af arbejdsstyrken, idet dette er maksimumgrænsen for en privat virksomhed 

mellem 5 og 50 ansatte. [Note: Hvis en virksomhed har under 5 ordinært ansatte kan andelen af 

ansatte med løntilskud dog udgøre op til 50%. Styrelsen har imidlertid vurderet, at det vil ske så 

sjældent, at det ikke vil være rimeligt, at lade det indgå i beregningen. Hvis en virksomhed har over 

50 ordinært ansatte vil andelen af løntilskudsansatte kunne udgøre mellem 10% og 20%. Jo flere 

ansatte virksomheden har, desto mere falder den mulige maksimale andel af løntilskudsansatte 

(f.eks.: en virksomhed med 200 ordinært ansatte kan ansætte 20% af 50 + 10% af 150 = 25 personer 

med løntilskud, hvilket udgør i alt 12,5%)]. Det er klart, at hvis kommunen af en eller anden grund 

bruger mindre end 20%, må den kun indregne det faktiske antal personer med løntilskud i 

timeprisen. For så vidt angår løntilskuddet til de 20% ansatte med tilskud forudsættes det, at dette 

udgør kr. 55,77 uanset om der er tale om dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere. 

Konkurrencestyrelsens beregning viser, at ovenstående forudsætninger isoleret set medfører en 

stigning i timeprisen på 7 kr.  

96. Afslutningsvis må det således konstateres, at da kommunen i videre udstrækning end private 

kan anvende personer ansat med løntilskud, rummer dette en økonomisk begunstigelse af den 

kommunale leverandør, som forvrider konkurrencen overfor den private leverandør. Der vil derfor 

være tale om støtte i konkurrencelovens forstand.  

97. Aalborg Kommune har i Deres høringssvar af 3. november 2003 anført, at kommunen finder det 

betænkeligt, at Konkurrencestyrelsen fjerner kommunens konkurrencefordel på aktiveringsområdet, 

men ikke ser på områder, hvor de private virksomheder har fordele. Hertil skal anføres, at 

kommunen rent faktisk ikke har hjemmel til at indregne mere støttet arbejdskraft i priserne, end de 

private har mulighed for at indregne. Det fremgår af Socialministeriets svar af 10. oktober 2003 



vedr. lovligheden af støtten, jf. ovenfor. Derfor er det ikke relevant for spørgsmålet om fjernelse af 

denne konkurrenceforvridning, at private og offentlige på andre områder kan have forskellige 

fordele.  

98. Herudover kan der stilles spørgsmålstegn ved indregningen af støttet arbejdskraft i priserne ud 

fra den betragtning, at kommunen kun må indregne langsigtede omkostninger i priserne. Der kan 

være en del usikkerhed om kommunens fremtidige anvendelse af støttet arbejdskraft, f.eks. om der 

på relativt kort sigt sker ændringer i form og omfang. I den forbindelse er det op til kommunen at 

sandsynliggøre, om og i hvilket omfang støttet arbejdskraft kan betragtes som langsigtede 

omkostninger. Konkurrencestyrelsen har imidlertid valgt ikke at forfølge denne problemstilling 

yderligere. Dels fordi konkurrenceforvridningsproblemet løses ved, at kommunen kun må indregne 

den støttede arbejdskraft, som de private har mulighed for at indregne. Dels fordi priserne skal 

reguleres jævnligt, idet kommunerne mindst en gang om året skal justere timepriserne i forhold til 

ændrede for omkostninger.  

Offentlig regulering  

99. Kommunernes adgang til at anvende aktiverede i jobtræning følger af 

beskæftigelseslovgivningen. Når kommunerne anvender aktiverede indenfor frit valg-området, er 

det imidlertid frit valg-lovgivningens regler om ligebehandling, der skal iagttages.  

100. Det fremgår af bekendtgørelsen, at ”kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ikke finder 

forskelsbehandling sted mellem leverandører.” [Note: Jf. § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 837 af 9. 

oktober 2002]. 
.
Dette krav indebærer, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med beregningen af 

timeprisen skal tage hensyn til, at de private leverandører ikke kan bruge aktiverede i samme 

udstrækning og på samme betingelser som den kommunale leverandør.  

101. Konkurrencestyrelsen har derfor i medfør af konkurrencelovens § 11 a, stk. 3, rettet 

henvendelse til Socialministeriet med henblik på en afgørelse af, om ovennævnte støtte er lovlig i 

henhold til offentlig regulering.  

102. Konkurrencestyrelsen har i denne henvendelse anført, at når en kommune har mulighed for at 

indregne arbejdskraft med løntilskud i timeprisen, som ikke fuldt ud modsvarer den private 

virksomheds mulighed for at anvende ansatte med løntilskud, vil dette indebære 

konkurrenceforvridende støtte. Det er styrelsens opfattelse, at denne støtte ikke har hjemmel i 

henhold til Socialministeriets lovgivning, idet der ifølge bekendtgørelse nr. 837 af 9. oktober 2002 

ikke må finde forskelsbehandling sted mellem leverandører.  

103. Socialministeriet har i brev af 10. oktober 2003 besvaret styrelsens henvendelse. 

Socialministeriet har forudsat, at den beskrevne ordning med hovedrengøring er en kommunal 

hjemmehjælpsydelse tildelt i henhold til servicelovens § 71. Socialministeriet har under denne 

forudsætning oplyst, at der ikke efter reglerne om frit leverandørvalg – eller anden lovgivning inden 

for Socialministeriets område – er ”hjemmel til forskelsbehandling, som består i, at kommunen 

indregner lavere omkostninger til driften af egen leverandørvirksomhed end de private leverandører 

har mulighed for – heller ikke i forbindelse med støttet arbejdskraft.”  

Påbud  



104. Det påbydes Aalborg Kommune at bringe den ydede støtte til ophør. Påbudet skal 

efterkommes straks.  

105. En efterkommelse af påbudet kan eksempelvis ske i form af, at Aalborg Kommune hæver 

timeprisen på ydelsen praktisk hjælp (rengøringsordningen), så der ikke indregnes flere aktiverede 

og et højere tilskud ved prisberegningen, end private virksomheder har mulighed for at opnå.” 

3.5 Konkurrencerådets supplerende sagsfremstilling 

Konkurrencerådet har i svarskrift af 19. januar 2006 suppleret sagsfremstillingen i den påklagede 

afgørelse med følgende: 

”Levering af personlig og praktisk hjælp  

2. De enkelte kommuner har i medfør af Lov om Social Service [note: Lbk. nr. 1187 af 7. december 

2005, kapitel 14] (herefter ”Serviceloven”), § 71, pligt til at tilbyde personlig hjælp og pleje samt 

hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tilbuddene skal gives til personer, 

som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.  

3. Kommunerne har endvidere pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af personlig og praktisk 

hjælp kan vælge mellem forskellige leverandører af disse ydelser. Til dette formål skal 

kommunerne sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelserne, jf. 

Serviceloven, § 75 c, stk. 1. Kommunernes sikring af kvalificerede private leverandørers adgang til 

at levere ydelserne kan ske enten ved anvendelse af en udbudsmodel, en godkendelsesmodel eller 

ved at foretage et udbud indenfor godkendelsesmodellen. Klager har valgt godkendelsesmodellen.  

Fastsættelse af priskrav  

4. En kommune, der har valgt godkendelsesmodellen, skal fastsætte og offentliggøre de kvalitets- 

og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp, jf. Serviceloven, § 75 c, stk. 1 

og 4. Kommunen har herefter pligt til at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der 

opfylder de af kommunen fastsatte kvalitets- og priskrav, jf. Serviceloven, § 75 c, stk. 5.  

5. Priskravene udgør det afregningsgrundlag, som den kommunale myndighed skal betale alle 

godkendte leverandører (offentlige og private), der er indgået kontrakt med for levering af personlig 

og praktisk hjælp.  

6. Priskravene skal fastsættes ”ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger 

ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav”, jf. 

Serviceloven, § 75 c, stk. 6. Med andre ord udtrykker priskravene de omkostninger, den kommunale 

leverandør har ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede 

kvalitetskrav.  

7. Retningslinier for fastsættelse af kvalitets- og priskrav er givet i Bekendtgørelse om 

kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. [note: Bek. nr. 903 

af 31. august 2004] (herefter ”Servicebekendtgørelsen”). Det fremgår af Servicebekendtgørelsen, § 

14, stk. 1 og 2, at de enkelte kommuner skal fastsætte priskrav ud fra en kalkulation af kommunens 



gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig 

og praktisk hjælp, og at denne kalkulation skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der 

er forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp.  

8. Yderligere retningslinier for fastsættelse af priskrav er givet i Vejledning om supplement til 

vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. efter lov om social service [note: Vejl. nr. 77 af 31. 

august 2004] (herefter ”Servicevejledningen”).  

9. Det fastslås i Servicebekendtgørelsen, § 3, stk. 2, at kommunen skal sikre, at der ikke finder 

forskelsbehandling sted mellem leverandørerne, og af Servicevejledningen, Kapitel 3, fremgår det, 

at kvalitets- og priskravene skal være ens for alle leverandører. Et af Servicelovens formål er 

således at sikre lige vilkår mellem kommunale og private leverandører.  

Klagers beregning af priskrav  

10. Klager har som anført valgt at sikre kvalificerede private leverandørers adgang til at levere 

personlig og praktisk hjælp til kommunens borgere via godkendelsesmodellen. Dette betyder, at 

Klager har været forpligtet til at fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og priskrav, der stilles til 

leverandører af personlig og praktisk hjælp. Til dette formål har Klager beregnet de gennemsnitlige, 

langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk 

hjælp.  

11. I sin beregning af omkostningerne ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og 

praktisk hjælp har Klager - i perioden 2003-2005 - indkalkuleret et tilskud, som Klager modtager i 

medfør af § 2, stk. 2, i Lov om ophævelse af Lov om Servicejob [note: Lov nr. 140 af 25. marts 

2002. Ophævelsesloven trådte i kraft den 1. april 2002. Ifølge loven kan ansættelsesforhold, hvortil 

der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden lovens ikrafttræden, opretholdes og 

fortsætte efter de hidtil gældende regler], jf. § 2, stk. 1 og 3, i den tidligere Lov om Servicejob 

[note: Lbk. nr. 36 af 22. januar 2001]. Formålet med Lov om Servicejob er at fremme 

beskæftigelsesmulighederne for langtidsledige, der er fyldt 48 år, og at medvirke til at styrke det 

offentlige serviceniveau samt løsningen af opgaver i humanitære organisationer gennem et årligt 

tilskud til ansættelse af langtidsledige, der er fyldt 48 år, i varige stillinger på ordinære løn- og 

ansættelsesvilkår.  

12. Klager har i høringssvar af 17. oktober 2005 … over for styrelsen oplyst, at Klager ved 

beregningen af omkostningerne ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk 

hjælp i 2003 og 2004 har indkalkuleret et tilskud svarende til henholdsvis 42,54 kr. pr. ATA [note: 

ATA står for Ansigt-Til-Ansigt. ATA-tid svarer således til den faktisk leverede tid hos modtageren 

af personlig og praktisk hjælp. Den faktisk leverede tid anvendes i beregningen af de kommunale 

leverandørers gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, jf. Servicevejledningen, Kapitel 6, jf. 

Servicebekendtgørelsen, § 12, stk. 2] time (tilskud på kr. 951.376 divideret med 22.364 ATA timer) 

og 32,92 kr. pr. ATA time (tilskud på kr. 768.000 divideret med 23.331 ATA timer). I 2005 er et 

tilskud også indkalkuleret, men styrelsen har ikke modtaget det præcise beløb fra Klager.  

13. Tilskud i medfør af den nu ophævede Lov om Servicejob kunne søges af stat, amtskommuner 

og kommuner, men ikke af private erhvervsvirksomheder. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet 

tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelsen af Lov om Servicejob, kan opretholdes 

og fortsætte efter de hidtil gældende regler.” 



Konkurrencestyrelsen har i svarskriftet af 19. januar 2006 desuden oplyst, at der ikke er truffet 

afgørelse om, hvorvidt klager har foretaget en tilstrækkelig dokumentation for den leverede tid ved 

den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp, herunder om også dette 

forhold udgør en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 a. Dette spørgsmål er under behandling i 

styrelsen.  

3.6 Opklaringsmøde vedrørende sagen 

Konkurrenceankenævnet indkaldte parterne i sagen til et møde den 25. april 2006 med henblik på 

en opklarende drøftelse af bl.a.: 

1) om medregningen af tilskuddet ved prisfastsættelsen strider mod servicelovgivningen og/eller 

konkurrenceloven, og  

2) om betydningen for bedømmelsen i henhold til konkurrenceloven af løntilskuddets art og private 

leverandørers mulighed for at opnå løntilskud af samme eller anden art. 

I mødet deltog John Langgård Jensen, Niels Jørgen Molbæk og Asbjørn Guld fra Morsø Kommune. 

Fra Konkurrencerådet deltog Annette Wedel Fræmohs, Ditte Rude Petersen og Bente Skovgaard 

Kristensen. Desuden deltog Rikke Lykke fra Kommunernes Landsforening og Morten Starch 

Lauritsen fra Socialministeriet.  

Konkurrencerådet og Socialministeriet bemærkede, at vurderingen af spørgsmålet om lovligheden 

af støtten i henhold til offentlig regulering henhører under Socialministeriet, jf. konkurrencelovens § 

11 a, stk. 3, og at Socialministeriet har udtalt: ”Der er således ikke efter Socialministeriets regler om 

prisfastsættelse i frit valg hjemmel til at medregne et tilskud som ovenstående, da det vil bevirke, at 

priserne ikke afspejler kommunens reelle faktiske omkostninger ved at levere hjælpen, og tilskuddet 

vil derigennem medføre forskelsbehandling af den kommunale leverandør og eventuelle private 

leverandører.” Det er Socialministeriets opfattelse, at fritvalgsreglernes ligeværdighedsprincip 

medfører, at servicejobloven ikke kan anvendes i relation til de lovbestemte ydelser på det sociale 

område. Socialministeriets vurdering kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet, jf. § 19, stk. 

1, og den må derfor lægges uprøvet til grund i denne sag,  

Konkurrencerådet medgav, at punkt 98 og sidste punktum i punkt 88 i Konkurrencerådets afgørelse 

af 17. december 2003 om frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Aalborg 

Kommune – henset til det oplyste om kompetenceforholdet – var meningsløs og forkert.  

Kommunernes Landsforening oplyste, at det ikke – som anført af Morsø Kommune – er korrekt, at 

Kommunernes Landsforening har anbefalet eller godkendt den beregningsmåde, der er anvendt af 

kommunen i denne sag. Kommunernes Landsforening er derimod helt på linje med 

Konkurrencerådet og Socialministeriet i vurderingen af, at Morsø Kommune i denne sag har handlet 

i strid med konkurrencelovens § 11 a.  

Konkurrencerådet og Socialministeriet var enige om, at Konkurrencestyrelsen har handlet korrekt 

ved i henhold til konkurrencelovens § 11 a, stk. 3, at høre Socialministeriet – og ikke den 

kommunale tilsynsmyndighed – om støttens lovlighed i henhold til offentlig regulering. Denne 

ordning følger af forarbejderne til bestemmelsen, hvoraf fremgår: 



”§ 11 a, stk. 3  

Bestemmelsen fastlægger den myndighed, som er kompetent til at træffe afgørelse om, hvorvidt den 

pågældende støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering.  

På det statslige område vil det som udgangspunkt være vedkommende minister, der har udstedt 

reguleringen, der træffer afgørelsen. På det kommunale område er det typisk den kommunale 

tilsynsmyndighed, som er kompetent til at afgøre dette spørgsmål. Indenrigsministeriet fører tilsynet 

med Københavns og Frederiksberg Kommuner og amtskommunerne. Det for hvert amt nedsatte 

tilsynsråd fører tilsynet med de øvrige kommuner.” 

Socialministeriet tilkendegav, at ministeriets vejledning nr. 77 af 31. august 2005, hvoraf fremgår, 

at Konkurrencerådet – hvis det finder, at der foreligger konkurrenceforvridende støtte – skal høre 

tilsynsmyndigheden (det almindelige kommunale tilsyn) om lovligheden af støtten, er forkert. 

Tilsynsmyndigheden i disse sager er Socialministeriet.  

Til spørgsmålet om betydningen for bedømmelsen i henhold til konkurrenceloven af løntilskuddets 

art og private leverandørers mulighed for at opnå løntilskud af samme eller anden art, bemærkede 

Konkurrencerådet, at betingelserne for at modtage løntilskud i de forskellige beskæftigelseslove er 

vidt forskellige (fx varierer målgrupperne med hensyn til bl.a. arbejdsevne, grupperne af 

tilskudsberettigede, tilskudsperioderne og størrelsen af tilskuddene). Hertil kommer, at ydelsen af et 

tilskud og tilskuddets størrelse i nogle tilfælde afhænger af en konkret vurdering, der alene 

foretages ved en konkret ansøgning. Det er således ikke muligt på forhånd at afgøre, hvilke 

løntilskud en virksomhed ville være berettiget til, hvis virksomheden havde ansat personer med 

løntilskud efter en anden lov end den af virksomheden faktisk anvendte. En privat virksomhed, der 

ikke er berettiget til at ansætte personer med løntilskud efter en lov, som alene omfatter offentlig 

virksomhed, kan ikke blot ansætte de samme personer med samme arbejdsevne og på tilsvarende 

vilkår efter en anden lov. Muligheden for at ansætte personer med løntilskud efter anden lovgivning 

end Lov om Servicejob er derfor ikke relevant i denne sag.  

4. Morsø Kommunes argumentation 

Morsø Kommune har anført, at kommunens beregninger hviler på et korrekt grundlag. De omtalte 

ved lov fastlagte tilskud indgår med rette i kalkulationen, sådan at tilskuddene indtægtsføres på 

ældreområdet og følgelig reducerer den beregnede timepris. Det er i det hele ubegribeligt, at den 

indtægt, kommunen lovligt modtager, ikke skulle kunne ”godskrives kommunens ældre borgere”  

Morsø Kommunes kalkulationer svarer nøje til de retningslinjer, som Konkurrencerådet med 

baggrund i henholdsvis servicelovens og servicebekendtgørelsens regelsæt har skitseret, hvorefter 

”de enkelte kommuner skal fastsætte priskrav ud fra en kalkulation af kommunens gennemsnitlige, 

langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk 

hjælp, og at denne kalkulation skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger…”.  

Ud fra denne klare og indlysende metodebeskrivelse er det muligt at lave en noget nær objektivt 

rigtig prisberegning, hvilket Morsø Kommune har gjort.  

Det er imidlertid en fejlslutning, når Socialministeriet når frem til, at hvis Morsø Kommune 

medregner det omtalte tilskud (dvs. reducerer sine omkostninger med tilskuddet), vil priserne ikke 



afspejle kommunens reelle faktiske omkostninger. Morsø Kommunes kalkulation afspejler netop de 

faktiske omkostninger. Følges ministeriets opfattelse, vil beregningerne i stedet komme til at hvile 

på et konstrueret grundlag. Det er en umulig opgave at udarbejde en rigtig prisberegning, baseret på 

den enkelte kommunes reelle forbrug og tal, og samtidig tage højde for at nogle af tallene alligevel 

ikke skal tælle med.  

Spørgsmålet i den forbindelse er, om det er rigtigst at følge servicelovens og 

servicebekendtgørelsens objektive beregningsmetode eller at følge Socialministeriets konstruerede 

beregningsmetode, jf. ministeriets fortolkning af loven den 30. august 2005 på baggrund af 

konkurrenceloven.  

Morsø Kommune har i vid udstrækning støttet sig til Konkurrencestyrelsens afgørelse af 17. 

december 2003 i sagen ”Frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp”. 

Konkurrencestyrelsen skitserer i denne afgørelse detaljeret betingelserne for og i hvor stor 

udstrækning, kommunerne må ansætte og indregne personer med løntilskud. Det hedder i 

Konkurrencerådets afgørelse af 17. december 2003 i punkt 95 bl.a.: 

”95. ... For så vidt angår løntilskuddet til de 20% ansatte med tilskud forudsættes det, at dette udgør 

kr. 55,77 uanset om der er tale om dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere. ...”  

På grundlag heraf har Morsø Kommune foretaget en konkret beregning, der viser, at det maksimale 

årlige tilskud pr. fuldtidsansat person, som må fratrækkes, kan opgøres til 107.301 kr. (55,77 x 1924 

timer).  

Morsø Kommune har alene fratrukket tilskuddet til servicejobbere med de modtagne 100.000 kr. pr. 

år pr. fuldtidsansat, det vil sige med et beløb, som pr. ansat ligger under det beløb, som de private 

kan opnå.  

Hertil kommer, at antallet af servicejobbere i Morsø Kommune for hele frit valg-området ligger 

under det antal, som kommunen maksimalt må ansætte med offentlige tilskud, og der er således 

totalt set ikke tale om konkurrenceforvridning i forhold til de private.  

Den benyttede fremgangsmåde er anvendt efter samråd med Kommunernes Revision og 

Kommunernes Landsforening. Oplysningen om at Kommunernes Revision og Kommunernes 

Landsforening har været inddraget, skal ikke ses som et forsøg på at fedte ansvaret af på andre. 

Derimod mere som en understregning af, at der er flere nuancer/tolkninger og måske også flere 

rigtige svar. Selv med lovgivningen, servicebekendtgørelsen og vejledningen i hånd, når 

Kommunernes Revision, Kommunernes Landsforening og Morsø Kommune frem til et resultat stik 

modsat Konkurrencestyrelsen.  

Konkurrencestyrelsens ser i sin analyse bort fra de faktiske forhold og anvender et fiktivt 

regnestykke. I så fald er det som ovenfor anført relevant at se på, hvad kommunen kunne have 

fratrukket, hvis kommunen i stedet havde udnyttet mulighederne med løntilskud. I det regnestykke 

kunne kommunen så fratrække yderligere kr. 7.000 pr. ansat pr. år.  

Morsø Kommune har desuden anført, at konkurrencelovens § 11 a efter sin ordlyd udgør en 

tvivlsom hjemmel for Konkurrencestyrelsens indgreb i denne sag. Der kræves i hvert fald velvillig 

fortolkning, forstået på den måde, at et påbud kan lyde på, enten at støtten skal bringes til ophør, 



eller tilbagebetales. Første del må gælde staten, anden del må gælde kommunen. Men som det 

fremgår lyder påbuddet ikke på nogen af disse alternativer.  

Morsø Kommune har videre bemærket, at den øjeblikkelige virkning af en udmøntning af 

Konkurrencestyrelsens påbud vil være en eklatant serviceforringelse til skade for den store gruppe 

ældre, der modtager praktisk hjælp fra kommunen. Kommunen kan ikke både betale en højere pris 

og opretholdes samme service. Om end der er tale om en regnskabsteknisk øvelse, er det mere 

relevant at indtægtsføre tilskuddet, som Morsø Kommune har gjort det, frem for eksempelvis på 

asfaltområdet.  

Morsø Kommune har yderligere anført, at betingelserne for at udstede et påbud efter § 11 a stk. 2, 

ikke er opfyldt.  

Ifølge bestemmelsen kræves, at støtten “direkte eller indirekte har til formål eller til følge at 

forvride konkurrencen”. Ingen kan vel alvorligt mene, at staten med udbetaling af støtten til 

ansættelse af servicejobbere har haft til formål at forvride konkurrencen. Og allerede fordi Morsø 

Kommune kunne have valgt en anden løsning, som ville have givet kommunen kr. 7.000 mere p.a. i 

tilskud, jf. ovenfor, har støtten heller ikke haft konkurrenceforvridning til følge.  

Ifølge bestemmelsen kræves videre, at støtten “ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering”. 

Som kommunen forstår forudsætningerne, må det være Konkurrencestyrelsens opfattelse, at 

udbetaling af denne støtte, som vitterligt sker med hjemmel i lov nr. 1081 af 29. december 1999 om 

servicejob sammenholdt med lovbekendtgørelse nr. 36 af 22/1 2001, er ulovlig. Eftersom 

Arbejdsministeriet i henhold til lov nr. 1081 § 1, stk. 2, har været opmærksom på EF traktatens 

Artikel 87, der som bekendt blandt andet omhandler konkurrencefordrejning, har Morsø Kommune 

svært ved at tro, at det forholder sig sådan.  

For så vidt det af Konkurrencestyrelsens anførte omkring hjemmelsspørgsmålet giver dette i øvrigt 

anledning til bekymring, idet det åbenbart ikke er tilstrækkeligt at læse loven, men nødvendigt at 

supplere med undersøgelser af forarbejderne til loven, lovgivers hensigt, betænkninger etc.  

5. Konkurrencerådets argumentation 

Konkurrencerådet har anført, at Konkurrencestyrelsen korrekt har fundet, at klager ved - i sin 

beregning af omkostningerne ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk 

hjælp - at indkalkulere et tilskud, som klager modtager i medfør af § 2, stk. 2, i lov om ophævelse af 

lov om servicejob, jf. § 2, stk. 1 og 3, i den tidligere lov om servicejob, har ydet 

konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a.  

Klagers medregning af tilskuddet, der ikke kan ydes til private leverandører, medfører, at den pris, 

som kommunen skal betale til de private leverandører af personlig og praktisk hjælp, bliver for lav, 

hvilket betyder, at konkurrencen mellem den kommunale og de private leverandører forvrides.  

For at støtte ved hjælp af offentlige midler kan være omfattet af konkurrencelovens § 11 a, gælder 

følgende tre betingelser: 1) der er tale om selektiv støtte, 2) støtten har direkte eller indirekte til 

formål eller følge at forvride konkurrencen, og 3) støtten er ikke lovlig i henhold til offentlig 

regulering.  



Der er tale om selektiv støtte. Ved afgørelsen af om der foreligger støtte, skal det vurderes, om den 

offentlige myndighed, der yder støtten, har handlet ud fra samme økonomiske parametre, som en 

privat investor ville gøre. Ved afgørelsen af om støtten er selektiv, skal det vurderes, om støtten 

favoriserer bestemte former for erhvervsvirksomhed i forhold til anden erhvervsvirksomhed.  

Hvor en kommune ved beregningen af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved 

leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp indkalkulerer et tilskud, som kun offentlige 

institutioner er berettiget til, handler kommunen ud fra andre økonomiske parametre, end en privat 

virksomhed ville gøre ved beregningen af sine gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved 

leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp. Kommunens indkalkulering af tilskuddet 

favoriserer samtidig den kommunale leverandørvirksomhed i forhold til private 

leverandørvirksomheder. Dette skyldes, at kommunens beregning af omkostningerne ved 

leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp lægges til grund ved fastsættelsen af den pris, 

kommunen skal betale de private leverandørvirksomheder, uanset at de private 

leverandørvirksomheder ikke er berettigede til det i prisen indkalkulerede tilskud. Afregningsprisen 

til de private leverandører bliver herved for lav.  

Da klager ved beregningen af omkostningerne ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk 

hjælp har indkalkuleret et tilskud, som kun kan ydes til offentlige institutioner og ikke private 

erhvervsdrivende, har klager således ydet selektiv støtte.  

Der er desuden tale om konkurrenceforvridende støtte. Vurderingen af, hvorvidt støtte kan siges at 

være konkurrenceforvridende, er tæt forbundet med vurderingen af, hvorvidt der foreligger selektiv 

støtte. Hvis støtten er selektiv, vil konkurrencen kunne blive forvredet mellem de virksomheder, der 

opnår støtten, og de, som ikke får andel heri.  

Hvor en kommune ved beregningen af den pris, kommunen skal betale sine leverandører (offentlige 

og private) af personlig og praktisk hjælp, indkalkulerer et tilskud, som kun offentlige institutioner 

er berettiget til, vil afregningsprisen som angivet blive for lav i forhold til de private leverandører, 

der ikke er berettigede til tilskuddet. En privat leverandør med samme omkostningsstruktur som den 

kommunale leverandør kan således ikke få dækket sine gennemsnitlige, langsigtede omkostninger 

ved at levere personlig og praktisk hjælp, fordi den private leverandør ikke har mulighed for at opnå 

det pågældende tilskud, som kommunen har indregnet i afregningsprisen. Der er derfor tale om en 

konkurrenceforvridning, da kommunens afregningspris medfører ulige konkurrencevilkår mellem 

den kommunale og de private leverandører.  

Da klager ved sin beregning af den pris, klager skal betale sine leverandører af personlig og praktisk 

hjælp, således har indkalkuleret et tilskud, som kun kan ydes til offentlige institutioner, er der tale 

om konkurrenceforvridende støtte.  

Der er videre tale om ulovlig støtte. Der kan ikke ydes støtte til virksomheder eller enkeltpersoner, 

medmindre støtten har hjemmel i offentlig regulering. Vurderingen af, om der er hjemmel i 

offentlig regulering, foretages af vedkommende minister eller tilsynsråd, jf. konkurrencelovens § 11 

a, stk. 3.  

Socialministeriet har ved brev af 30. august 2005 bekræftet, at medregningen af tilskuddet ikke er 

lovligt i henhold til offentlig regulering, men derimod i strid med servicelovens regler om frit 

leverandørvalg. Klager har således ydet ulovlig støtte.  



Det bemærkes, at Socialministeriets udtalelse i denne sag er i overensstemmelse med, hvad 

Socialministeriet tidligere har udtalt i sagen ”Frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk 

hjælp”, Konkurrencerådets afgørelse af 17. december 2003 (herefter ”Ålborg-sagen”). Der har 

således ikke været tvivl om Socialministeriets vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang en 

kommune er berettiget til at indkalkulere et løntilskud i beregningen af afregningsprisen.  

Konkurrencerådet har desuden henvist til sin afgørelse af 17. december 2003 i Ålborg-sagen, der 

også vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en kommune var berettiget til at indkalkulere et tilskud ved 

beregningen af den pris, kommunen skulle betale sine leverandører af personlig og praktisk hjælp, 

navnlig pkt. 88-93. Rådets afgørelse har dannet baggrund for en række efterfølgende 

styrelsesafgørelser på området.  

Til det af klager anførte om, at styrelsens påbud medfører en eklatant serviceforringelse på området 

for personlig og praktisk hjælp, da klager ikke både kan betale en højere pris og opretholde samme 

service, bemærkes, at styrelsen ikke anfægter klagers mulighed for i sin egenskab af kommunal 

leverandør af personlig og praktisk hjælp at anvende personer ansat med tilskud. Kommunen kan 

vedblive med at benytte så mange personer med tilskud, som lovgivningen tillader. Klager skal blot 

overholde kravet om, at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem kommunale og private 

leverandører, jf. Servicebekendtgørelsen, § 3, stk. 2. Dette krav kan kun overholdes, hvis klager ved 

beregningen af den pris, klager skal betale sine leverandører af personlig og praktisk hjælp, ikke 

indkalkulerer tilskud, som private leverandører ikke er berettigede til.  

Klager har anført, at klager i stedet for at ansætte medarbejdere med tilskud efter lov om servicejob 

kunne have valgt at ansætte medarbejdere med tilskud efter aktiveringslovgivningen. Herefter 

foretager klager beregninger af, hvor stort et tilskud klager kunne have indkalkuleret ved 

beregningen af den pris, klager skal betale sine leverandører af personlig og praktisk hjælp, hvis 

klager havde valgt at ansætte medarbejdere med tilskud efter aktiveringslovgivningen. Som 

grundlag for sine beregninger henviser klager til Ålborg-sagen, der drejede sig om tilskud efter 

aktiveringslovgivningen. Efter aktiveringslovgivningen er private leverandører berettigede til 

tilskud, der dog er begrænsede (både med hensyn til størrelse og antal ansatte under ordningen) i 

forhold til de tilskud, det offentlige er berettiget til.  

Konkurrencerådet afviser, at klagers beregninger kan anvendes i nærværende sag. Det er de faktiske 

forhold og ikke en tænkt situation, der skal danne grundlag for beregningen af den pris, klager skal 

betale sine leverandører af personlig og praktisk hjælp, og klager har ikke ansat medarbejdere med 

tilskud efter aktiveringslovgivningen, men alene medarbejdere med tilskud efter lov om servicejob.  

I Ålborg-sagen udtalte rådet (punkt 92), at prisen for levering af personlig og privat hjælp skal 

beregnes på baggrund af det antal personer med tilskud, som en privat virksomhed har mulighed for 

at ansætte, samt ud fra den størrelse af tilskud, som en privat virksomhed ville kunne opnå. Idet de 

private leverandører ikke har adgang til tilskud efter lov om servicejob, har klager slet ikke været 

berettiget til at indkalkulere tilskud modtaget efter denne lov ved beregningen af den pris, klager 

skal betale sine leverandører af personlig og praktisk hjælp.  

Til det af klager anførte om, at Socialministeriets fortolkning af serviceloven og 

servicebekendtgørelsen - hvorefter en kommune i beregningen af afregningsprisen ikke er berettiget 

til at indkalkulere et tilskud, som de private leverandører ikke har adgang til - fører til en 

fiktiv/konstrueret beregning af afregningsprisen, bemærkes, at kommunerne har pligt til at skabe 



grundlag for, at modtagere af personlig og praktisk hjælp kan vælge mellem forskellige 

leverandører af disse ydelser. Til dette formål skal kommunerne sikre, at kvalificerede private 

leverandører får adgang til at levere ydelserne. Dette kan kun sikres, hvis der ikke finder 

forskelsbehandling sted mellem kommunale og private leverandører ved kommunernes fastsættelse 

af pris- og kvalitetskrav. Det fremgår således af servicebekendtgørelsen, § 3, stk. 2, at den enkelte 

kommune skal sikre, at der ikke – ved fastsættelsen af pris- og kvalitetskrav – finder 

forskelsbehandling sted mellem kommunens leverandører.  

Det afgørende er derfor, at den enkelte kommune sørger for, at kommunen ikke ved beregningen af 

afregningsprisen direkte eller indirekte forskelsbehandler mellem kommunale og private 

leverandører. En sådan forskelsbehandling vil finde sted, hvis en kommune i beregningen af 

afregningsprisen indkalkulerer et tilskud, som kun offentlige institutioner er berettiget til.  

Hvis en kommune indkalkulerer et tilskud, som de private leverandører ikke er berettigede til, 

indebærer det, at en privat leverandør med samme omkostningsstruktur som den kommunale 

leverandør ikke kan få dækket sine gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at levere 

personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.  

Morsø Kommune har indkalkuleret et tilskud efter lov om servicejob i beregningen af 

afregningsprisen. Private leverandører har ikke mulighed for at opnå dette tilskud. Det bemærkes, at 

tilskuddet udgør en forholdsvis stor andel af mindstelønnen for en servicemedarbejder. Da 

lønomkostningerne derudover er den absolut væsentligste udgiftspost ved leveringen af personlig 

og praktisk hjælp, er tilskuddet således af væsentlig betydning for den endelige afregningspris.  

Konsekvensen af kommunens indkalkulering i beregningen af afregningsprisen af tilskud efter lov 

om servicejob er derfor, at de private leverandører stilles ringere i konkurrencen med den offentlige 

leverandør. Denne forskelsbehandling kan lede til, at private leverandører presses ud af markedet, 

hvilket i sidste ende kan føre til, at modtagerne af personlig og praktisk hjælp ikke har noget valg 

for så vidt angår leverandør. Dette vil samtidig betyde, at servicelovens formål – frit leverandørvalg 

– ikke opfyldes.  

Socialministeriets fortolkning af serviceloven og servicebekendtgørelsen er således den eneste 

rigtige, hvis servicelovens formål skal overholdes.  

Det af klager anførte om, at et påbud efter konkurrencelovens § 11 a enten kan lyde på, at støtten 

skal bringes til ophør (adresseret til staten), eller på, at støtten skal tilbagebetales (adresseret til 

klager), men at styrelsens påbud i nærværende sag ikke lyder på nogen af disse alternativer, og at 

betingelserne i § 11 a for at udstede påbud ikke er opfyldt i nærværende sag, bygger på den 

fejlagtige antagelse, at støtten i nærværende sag udgøres af det tilskud, der ydes i medfør af lov om 

servicejob. Støtten består som tidligere anført i, at klager ved sin beregning af omkostningerne ved 

leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp har indkalkuleret et tilskud, som kun kan ydes 

til offentlige institutioner og ikke kan ydes til private erhvervsdrivende. Det er således klager og 

ikke – som anført af klager – staten, der yder støtten.  

I forlængelse af dette bemærkes, at uanset at støtten i nærværende sag ikke består i, at der ”positivt” 

ydes et kontant tilskud eller en betalingslettelse, men derimod består i, at klager ”negativt” fradrager 

et tilskud ved beregningen af omkostningerne ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk 



hjælp, er der tale om støtte omfattet af konkurrencelovens § 11 a. Der henvises i denne forbindelse 

til lovgivers hensigt med indførelsen af konkurrencelovens § 11 a.  

Bestemmelserne i konkurrencelovens § 11 a vedrørende konkurrenceforvridende støtte, der blev 

indsat i konkurrenceloven ved lov nr. 416 af 31. maj 2000, er formuleret af et tværministerielt 

udvalg nedsat af regeringens koordinationsudvalg i juni 1999. Af Rapport om 

konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte udarbejdet af udvalget (Konkurrencestyrelsen 2000) 

fremgår s. 8, at hovedproblemet, når der er mistanke om ulige offentlig-privat konkurrence, som 

regel er indirekte støtte. Endvidere fremgår, at støtten er indirekte, når den pågældende 

erhvervsaktivitet ikke fuldt ud belastes af de omkostninger, som den burde belastes af.  

Det tværministerielle udvalg bemærker i 2000-rapporten, at konkurrenceforvridende støtte er 

forbudt i en række regler og henviser i denne forbindelse til Finansministeriets budgetvejledning 

samt lov om kommunernes og amtskommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige 

myndigheder. Det fastslås i Finansministeriets Budgetvejledning (2001), pkt. 2.6.6.3, s. 51 og i 

forarbejderne til den nævnte lov (FT 1994-95, Tillæg A, s. 1893), at de statslige og kommunale 

institutioner ved indtægtsdækket virksomhed skal fastsætte prisen på den enkelte vare og ydelse 

således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og 

således at de langsigtede gennemsnitsomkostninger dækkes.  

Reglerne i serviceloven vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp bygger på samme 

princip. Det fremgår således af servicelovens § 75 c, stk. 6, at priskravene skal fastsættes ud fra en 

kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk 

hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav. Som angivet i Socialministeriets brev af 30. 

august 2005 er der ikke hjemmel i § 75 c til i beregningen af prisen for levering af personlig og 

praktisk hjælp at medregne et tilskud modtaget i medfør af reglerne i den nu ophævede lov om 

servicejob, da dette vil bevirke, at prisen ikke afspejler kommunens reelle faktiske omkostninger 

ved levering af hjælpen, og tilskuddet derigennem vil medføre en forskelsbehandling af den 

kommunale leverandør og eventuelle private leverandører.  

Det tværministerielle udvalg foreslog netop § 11 a indført for at sikre overholdelsen af princippet 

om, at de statslige og kommunale institutioner ved indtægtsdækket virksomhed skal fastsætte prisen 

på den enkelte vare og ydelse således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller 

offentlige konkurrenter, jf. 2000-rapporten s. 9.  

Der er således en sammenhæng mellem konkurrencelovens § 11 a og servicelovens § 75 c, hvilket 

også fremgår af forarbejderne til den ændring af serviceloven, der blev foretaget ved lov nr. 399 af 

6. juni 2002, jf. Folketingstidende 2001-02, Tillæg A, s. 3547.  

Det fremgår af betænkningen over forslaget til den ændring af konkurrenceloven, hvorved § 11 a 

blev indsat, at: ”Støttebegrebet omfatter ikke alene direkte kontante tilskud, men også indirekte 

støtte. Støtte omfatter enhver økonomisk fordel, der favoriserer bestemte former for 

erhvervsvirksomhed i forhold til anden erhvervsvirksomhed eller produktioner på det danske 

marked” (FT 1999-2000, Tillæg B, s. 1291).  

Klagers indkalkulering af et tilskud, som klager modtager i medfør af § 2, stk. 2, i lov om 

ophævelse af lov om servicejob, jf. § 2, stk. 1 og 3, i den tidligere lov om servicejob, ved 

beregningen af den pris, klager skal betale sine leverandører af personlig og praktisk hjælp, har 



således udgjort konkurrenceforvridende offentlig støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a, og 

Konkurrencestyrelsen har derfor korrekt udstedt påbud om, at klager foretager en ny beregning af 

omkostningerne ved personlig og praktisk hjælp, der ikke indkalkulerer tilskuddet.  

6. Konkurrenceankenævnets bemærkninger 

Efter konkurrencelovens § 11 a, stk. 1 og 2, kan Konkurrencerådet udstede påbud om, at støtte, der 

er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal 

bringes til ophør, når støtten (1) direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride 

konkurrencen og (2) ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering.  

Det følger af konkurrencelovens § 11 a, stk. 3, at afgørelsen af, hvorvidt en støtte er lovlig i henhold 

til offentlig regulering ikke tilkommer Konkurrencerådet, men vedkommende minister, henholdsvis 

den pågældende kommunale tilsynsmyndighed, medmindre andet følger af anden lovgivning.  

Det hedder i forarbejderne til bestemmelserne (Erhvervsudvalgets betænkning af 18. maj 2000, FT 

1999/2000, tillæg B, s. 1290 til 1294) bl.a.: 

”§ 11 a, stk. 1  

...  

Støttebegrebet  

Støttebegrebet svarer til støttebegrebet i EF-traktatens art. 87, stk. 1, hvorfor Konkurrencerådet i 

dets fortolkning af begrebet skal følge EU-praksis på statsstøtteområdet. Efter EF-traktatens artikel 

87, stk. 1, er statsstøtte pr. definition konkurrenceforvridende. Det følger af EF-traktatens artikel 87, 

stk. 1, at støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler, som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene i Fællesmarkedet ved at begunstige visse virksomheder eller produktioner, er 

forbudt.  

Støttebegrebet omfatter ikke alene direkte kontante tilskud, men også indirekte støtte. Støtte 

omfatter enhver økonomisk fordel, der favoriserer bestemte former for erhvervsvirksomhed i 

forhold til anden erhvervsvirksomhed eller produktioner på det danske marked. Sådanne fordele kan 

eksempelvis bestå i rentelettelser, garantier eller tilskud.  

...  

Offentlige midler  

Begrebet »offentlige midler« skal forstås bredt. Det omfatter støtte ydet af såvel staten som af andre 

offentlige myndigheder, f.eks. en kommunalbestyrelse. …  

Til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed  

Begrebet »erhvervsvirksomhed« skal i overensstemmelse med begrebet i den gældende lov forstås 

bredt, jf. bemærkningerne til den gældende lovs § 2, stk. 1 (jf. FT 1996/97, tillæg A, s. 3653, v. sp.). 



Dette indebærer, at begrebet omfatter enhver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer 

eller tjenester.  

For at Konkurrencerådet kan udstede påbud efter § 11 a, stk. 1, skal støtten være ydet til fordel for 

bestemte former for erhvervsvirksomhed. At en støtte er »til fordel for« betyder, at støtten skal 

udgøre en økonomisk eller finansiel fordel for modtageren, som denne ikke ville have opnået under 

normale markedsvilkår.  

Ved vurderingen af, om offentlig støtte er ydet på markedsvilkår, skal Konkurrencerådet følge det 

markedsøkonomiske investorprincip, som anvendes ved administrationen af EF-traktatens regler om 

statsstøtte. Dette indebærer, at Konkurrencerådet skal undersøge, om den offentlige myndighed, der 

yder støtten, har handlet ud fra samme økonomiske parametre, som en privat investor ville gøre, når 

der indskydes kapital, ydes lån m.v. til en anden virksomhed. Der skal således foretages en 

sammenligning mellem de tiltag, som iværksættes af en offentlig investor, når denne forfølger visse 

økonomiske mål, og den fremgangsmåde, der følges af en privat investor.  

En offentlig myndighed, som tilfører egne virksomheder økonomiske eller finansielle midler i kraft 

af ejerforhold, bedømmes også efter det markedsøkonomiske investorprincip.  

Vurderingen af, om støtten er »til fordel for« vil i praksis ofte være sammenfaldende med 

vurderingen af, om støtten er konkurrenceforvridende, idet det markedsøkonomiske investorprincip 

indgår i begge vurderinger.  

Støtten skal endvidere være til bestemte former for erhvervsvirksomhed, hvilket vil sige, at den skal 

være selektiv.  

§ 11 a, stk. 2.  

Betingelserne for, at Konkurrencerådet kan udstede et påbud efter § 11 a, stk. 1, er, for det første, at 

den pågældende støtte direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen. 

For det andet er det et krav, at støtten ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering. Begge 

betingelser skal være opfyldt.  

Det er Konkurrencerådet, som foretager vurderingen efter nr. 1 af, om der foreligger 

konkurrenceforvridende offentlig støtte, mens vurderingen efter nr. 2 af, om støtten er lovlig i 

henhold til offentlig regulering, foretages af vedkommende minister, hhv. tilsynsråd, jf. § 11 a, stk. 

3. Vurderingerne efter § 11 a, stk. 2, vil dog i flere tilfælde være sammenfaldende. Dette skyldes 

bl.a., at det efter kommunalfuldmagten er forbudt for kommuner at yde støtte til virksomheder eller 

enkeltpersoner, hvis det ikke sker på markedsvilkår. Konkurrencerådets vurdering af støttens 

konkurrencemæssige effekter vil derfor i en række tilfælde kunne indgå i ressortmyndighedens 

vurdering af støttens lovlighed, da en vurdering af, om støtten er givet på markedsvilkår, ofte er 

sammenfaldende med en vurdering af, om støtten er konkurrenceforvridende.  

...  

§ 11 a, stk. 3  



Bestemmelsen fastlægger den myndighed, som er kompetent til at træffe afgørelse om, hvorvidt den 

pågældende støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering.  

På det statslige område vil det som udgangspunkt være vedkommende minister, der har udstedt 

reguleringen, der træffer afgørelsen. På det kommunale område er det typisk den kommunale 

tilsynsmyndighed, som er kompetent til at afgøre dette spørgsmål. Indenrigsministeriet fører tilsynet 

med Københavns og Frederiksberg Kommuner og amtskommunerne. Det for hvert amt nedsatte 

tilsynsråd fører tilsynet med de øvrige kommuner.  

...” 

Morsø Kommune modtager i medfør af lov om servicejob et statsligt løntilskud til beskæftigelse af 

et antal personer, som opfylder lovens betingelser. Ankenævnet tiltræder, at kommunen ved at 

indregne et sådant løntilskud i prisen for praktisk hjælp efter lov om social service, begunstiger den 

kommunale leverandørvirksomhed sammenlignet med privat leverandørvirksomhed, der ikke har 

adgang til samme løntilskud. Ankenævnet tiltræder endvidere, at denne begunstigelse indebærer 

støtte ved hjælp af offentlige midler omfattet af konkurrencelovens § 11 a, stk. 1, idet den 

kommunale leverandørvirksomhed – i overensstemmelse med den ved lov om social service 

etablerede fritvalgsordning – må anses for erhvervsvirksomhed i bestemmelsens forstand.  

Der er af Socialministeriet i medfør af konkurrencelovens § 11 a, stk. 3, truffet afgørelse om, at 

støtten ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering. Afgørelse om lovligheden af en kommunes 

støtte træffes efter konkurrencelovens § 11 a, stk. 3, ”af den pågældende kommunale 

tilsynsmyndighed, medmindre andet følger af anden lovgivning”. Selv om det i Socialministeriets 

vejledning nr. 77 af 31. august 2005 er angivet, at Konkurrencerådet ved afgørelse af, om 

priskravene efter lov om social service § 75 c indeholder konkurrenceforvridende støtte, hører det 

almindelige kommunale tilsyn, finder ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte, at 

Socialministeriet efter lov om social service har anset sig for kompetent til at træffe afgørelse i 

henhold til konkurrencelovens § 11, stk. 3. Ankenævnet lægger herefter til grund, at betingelsen i 

konkurrencelovens § 11 a, stk. 2, nr. 2, for udstedelse af påbud som sket, er opfyldt.  

Ankenævnet tiltræder, at også betingelsen i § 11 a, stk. 2, nr. 1, om, at støtten ”direkte eller 

indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen”, er opfyldt. Støtten giver nemlig den 

kommunale leverandørvirksomhed en fordel sammenlignet med privat leverandørvirksomhed, og 

det er ved denne forskelsbedømmelse uden betydning, at en privat udbyder eventuelt har anden 

adgang til at ansætte personer med offentligt løntilskud, da de forskellige ordninger tjener 

forskellige formål, angår forskellige persongrupper og udløser forskellige tilskud i forskellige 

perioder.  

Med disse bemærkninger tiltræder ankenævnet, at Morsø Kommune har ydet 

konkurrenceforvridende offentlig støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a.  

Ankenævnet stadfæster derfor den påklagede afgørelse.  

Herefter bestemmes:  

Konkurrencestyrelsens afgørelse af 8. november 2005 stadfæstes  



  

Suzanne Helsteen Christian Hjorth-Andersen 

Jens Fejø Ole Jess Olsen  

 

Børge Dahl  

 


