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Konkurrencerådets analyse af offentlige aktiviteter på kommercielle markeder  

  

Høringssvar  

Dansk Erhverv har med tilfredshed modtaget Konkurrencerådets analyse af omfanget af offentlige 

aktiviteter på kommercielle markeder, og de problemer det skaber for private aktører.  

 

Dansk Erhverv har arbejdet indgående med og anbefalet at gribe ind over for denne væsentlige 

problemstilling. Det er derfor positivt, at det nu er dokumenteret, at der er tale om et væsentligt 

problem, der rammer virksomhederne bredt, og at Konkurrencerådet kommer med en række 

anbefalinger, der skal imødegå disse udfordringer.  

  

Generelle bemærkninger  

Den offentlige sektor leverer en bred vifte af rådgivning og service til erhvervslivet og har 

omfattende kommercielle aktiviteter. Rådgivningen sker bl.a. i et vidtforgrenet 

erhvervsfremmesystem, og de markedsbaserede aktiviteter spænder over alt fra udvikling af 

læremidler til drift af genbrugsstationer. Nogle ydelser er helt gratis, andre drives som 

indtægtsdækket virksomhed (IDV).   

  

Dansk Erhverv oplever flere og flere medlemmer, der kommer i klemme, fordi disse offentlige tilbud 

virker konkurrenceforvridende og på urimelig vis griber ind i velfungerende markeder, hvor det 

ikke er nødvendigt med offentlige tilbud.   

  

Dansk Erhverv er optaget af at sikre et så smidigt og dynamisk samspil mellem den offentlige og 

private sektor som muligt. Vi ønsker i videst muligt omfang at sikre, at private virksomheders 

kompetencer kommer i spil i forhold til innovation, udvikling og drift i den offentlige sektor.   

  

Det fordrer navnlig, at der er klare spilleregler og fair vilkår. Konkurrencerådets analyse peger på 

en række eksempler, hvor den offentlige sektor går ud over det offentliges kerneområder og derved 

skaber unfair konkurrence i forhold til private virksomheder.   

  

Rapporten slår fast, at der er mange regelsæt, som giver hjemmel til disse aktiviteter, hvilket er med 

til at gøre det vanskeligt for beslutningstagere, virksomheder og andre at overskue. Det betyder 

også, at ansvaret ligger hos flere forskellige myndigheder, hvilket bl.a. gør det svært at gennemskue, 

hvor man kan klage.  
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Det er positivt, at rapporten giver et overblik over omfanget af kommerciel virksomhed på det 

statslige område, men det er problematisk, at det ikke i dag er muligt at skabe klarhed over det 

samlede omfang på grund af manglende kommunale data. Det er Dansk Erhvervs klare oplevelse, 

at disse konkurrencemæssige problemer i mindst lige så høj grad opstår i kraft af lokale og regionale 

initiativer – hvor velvillige de end måtte være – og at det derfor er særligt vigtigt at være 

opmærksom på det decentrale niveau.   

  

Det bør være et vigtigt grundprincip, at det offentlige som hovedregel ikke skal sætte kommerciel 

virksomhed i gang, undtagen der hvor der er tungtvejende og gode grunde til det, og når det kan 

ske med en klar begrundelse i, at markedet ikke kan levere en tilsvarende løsning.   

  

Når det offentlige til gengæld agerer kommercielt på et marked, er det vigtigt, at det sker på 

markedsvilkår. Her er det især vigtigt, at der kommer bedre styr på gennemsigtigheden i priser og 

den måde, de forskellige kommunale aktører bedriver indtægtsdækket virksomhed på.   

  
Dansk Erhverv foreslår at slanke den erhvervsrettede rådgivning og begrænse kommercielle 

offentlige aktiviteter uden særligt samfundsnyttigt formål. Det kan frigøre midler, som i stedet bør 

anvendes til at forbedre erhvervslivets generelle rammebetingelser. Det vil samtidig forbedre 

konkurrencevilkårene for en række private virksomheder, som får bedre muligheder for at skabe 

vækst og beskæftigelse.  

  

Specifikke bemærkninger  

Dansk Erhverv er ikke enig i rapportens afgrænsning af problemstillingen i forhold til, at der ikke 

kigges på de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS). Disse aktører modtager en 
offentlig bevilling, og flere udbyder samtidig en lang række services og tilbud, som ikke ligger i 
klar forlængelse af hovedformålet med deres finanslovsstatus, men som derimod er i direkte 
konkurrence med private kommercielle udbydere. Denne problemstilling bør inddrages i en 

efterfølgende politisk proces.   

  

Dansk Erhverv kan helhjertet støtte Konkurrencerådets anbefaling om at styrke og ensarte tilsynet 

med IDV og oprette en central tværgående klageinstans. Vi har tidligere foreslået en ny 

klageinstans efter model af Klagenævnet for Offentlige Udbud. Hvor dette nævn behandler sager, 

hvor det offentlige køber ind, bør der oprettes en tilsvarende instans, som kan afgøre klager over 

det offentliges adfærd, når der udbydes services.  

 

Dansk Erhverv kan imidlertid konstatere en ændring i anbefalingen i 1. udkast boks 1.4 til 2. udkast boks 

1.4. Ændringen består i, at Konkurrencerådet nu alene anbefaler en klageindgang, som skal 

videreformidle klager frem for anbefalingen i det første udkast om en handlekraftig klageenhed, der har 

hjemmel til at behandle og dermed også træffe afgørelser.  

 

Dansk Erhverv er stor tilhænger af anbefalingen fra første udkast. Ved at have en samlet klageenhed 

vil de rette kompetencer nemlig blive samlet. Dermed vil der blive skabt en høj faglighed omkring 

området, ensartethed i afgørelserne og frem for alt en meget bedre adgang for private virksomheder 

til at få behandlet deres sager. En klageindgang, der alene videresender klager til andre enheder, 

vil ikke have samme grad af gennemslagskraft som en klageenhed.  

 

Med Konkurrencerådets gode anbefalinger om nye klare regler, vil det netop nu være det rette 

tidspunkt at oprette denne klageenhed. På den måde kan det sikres, at der fremadrettet tages 

stilling til problemstillingerne vedrørende offentlige aktiviteter på kommercielle markeder på en 

ensartet, transparent og effektiv måde.  
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I alle de input, vi har fået fra vores medlemmer, har en central tværgående klageenhed, der har 

hjemmel til at behandle og træffe afgørelser, afgørende betydning.  

   

Dansk Erhverv hæfter sig også ved, at rapporten fastslår, at Danmark ikke fuldt ud følger de 

eksisterende anbefalinger fra OECD på området og tilslutter sig anbefalingen om, at det bør være 

et naturligt fremtidigt skridt som led i en central vejledning.   

   

Dansk Erhverv er enig i, at det er uholdbart, at der findes så mange hjemmelsbestemmer for, 

hvornår og hvordan offentlige aktører kan bedrive kommerciel virksomhed. Derfor er 

Konkurrencerådets anbefaling af, at der nedsættes et udvalg, som opstiller klare kriterier for, hvilke 

aktiviteter statslige aktører skal have adgang til at udføre som IDV.  

 

Dansk Erhverv lægger også vægt på, at et kommende udvalg tager stilling til kriterier, der også 

forholder sig til det øvrige offentlige område, herunder kommunerne, og at kriterierne ikke kun 

kommer til at gælde for fremadrettede initiativer, men at der også bliver foretaget en oprydning og 

sanering i eksisterende lovgivning. Der er brug for et overblik, forenkling og en kritisk gennemgang, 

der reducerer antallet af hjemler og gør lovgivning klar og gennemskuelig til gavn for både offentlige 

og private aktører. Hvorvidt det offentlige skal bedrive kommerciel virksomhed, betragter vi som 

et politisk spørgsmål – ikke som et administrativt spørgsmål. Særligt på det kommunale område vil 

det være relevant at få kommunalfuldmagtens regler nedskrevet i en lov om kommunalfuldmagt. 

  

Dansk Erhverv mener også, at det bør pålægges offentlige aktører til enhver tid at danne sig et 

overblik over det marked, den ønsker at bevæge sig ud på, og kun påbegynde aktiviteter i de tilfælde, 

hvor der ikke er en privat virksomhed, der kan løse opgaven. Derfor bør det gøres obligatorisk at 

gennemføre et markedstjek, inden nye kommercielle aktiviteter påbegyndes.   

  

Ligeledes bør det være obligatorisk i det lovforberedende arbejde, at den del af erhvervslivet, som 

kan blive berørt af nye love eller lovændringer vedrørende offentlig virksomhed, skal høres, og at 

konsekvenserne for erhvervslivet tydeligt skal fremgå i lovforslagenes afsnit om ”Økonomiske og 

administrative konsekvenser for erhvervslivet”. Desuden skal konsekvenserne for erhvervslivet 

tydeligt fremgå i orienteringen af Folketinget i forbindelse med lovbehandlingen.  

 

Endelig ønsker Dansk Erhverv at opfordre Konkurrencerådet til at gentage en lignende analyse 

hvert 2. år. Dels for at følge implementeringen og konsekvenserne af anbefalingerne, men i lige så 

høj grad for at udbrede afgrænsningen og inddrage yderligere perspektiver i analysen. Det vil i 

denne sammenhæng værre formålstjenesteligt at få dannet sig et samlet overblik over 

kommunernes samlede erhvervsvirksomhed, hvilket ikke har været muligt i nærværende analyse, 

ligesom en analyse af GTS institutternes potentielle ulige konkurrence på kommercielle markeder 

vil være tilrådeligt at kaste lys over.    

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for uddybende bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob Scharff 

Markedschef 


