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ERHVERVS- OG
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11. oktober 2012

Besvarelse af spørgsmål S 53 stillet af Mette Bock (LA) den 2. oktober 
2012.

Spørgsmål:
Finder ministeren, at det er i overensstemmelse med udbudsreglerne, når 
Ringkøbing-Skjern Kommune i et it-udbud kræver, at vinderen af udbud-
det udover at levere it til kommunens institutioner skal rulle fiberbredbånd 
ud til alle kommunens byer og landsbyer til en af kommunen fastsat mak-
simal pris?

Svar:
Det følger af udbudsreglerne, at en myndighed i forbindelse med beskrivel-
sen af den ønskede anskaffelse skal foretage en så klar og nøjagtig beskri-
velse, at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der udbydes, eller hvilke krav 
og ønsker myndigheden har til ydelsen. 

En myndighed er som udgangspunkt fri til at bestemme egne behov og 
dermed også fastlægge krav og ønsker. Blot skal myndigheden overholde 
de krav, der følger af lovgivningen i øvrigt. En myndighed må dog ikke 
bestemme sine behov eller fastlægge sine krav til anskaffelsen med det 
formål at favorisere eksempelvis visse nationale eller lokale leverandører. 
Tilbudsgiverne skal således have lige muligheder. En myndighed har dog 
ikke pligt til at sænke sine krav til en ydelse, blot fordi kun én eller nogle 
få leverandører vil kunne levere det ønskede, hvis kravene i øvrigt er sagli-
ge, fx ved at stille krav om funktionalitet. Det kan eksempelvis være krav 
om en vis upload – eller downloadhastighed i et udbud om bredbånd.

Jeg kan ikke i øvrigt kommentere det konkrete it-udbud, som der henvises 
til i spørgsmålet. Klagenævnet for Udbud vil – på baggrund af en eventuel 
klage – kunne tage stilling til, om et konkret udbud er i strid med 
udbudsreglerne.
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