
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbin-

delse med håndtering af covid-19 (L 153) 

Ændringsforslag 

Af social- og indenrigsministeren, tiltrådt af … 

 

Til § 2 

1) Stk. 1 affattes således:  

»§ 2. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.«  

[Ikrafttrædelse ved bekendtgørelse i Lovtidende] 

 

2) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:  

»Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 

[Fremrykning af stadfæstelse] 

 
Bemærkninger 

 
Til nr. 1 

 
Efter lovforslagets § 2, stk. 1, skal social- og indenrigsministeren fastsætte tidspunktet 

for lovens ikrafttræden. 

Med den foreslåede ændring af affattelsen af § 2, stk. 1, træder loven i kraft ved be-

kendtgørelsen i Lovtidende.  

Den foreslåede ændring har baggrund i, at EU-Kommissionen har tilkendegivet, at 

initiativerne vedrørende forudbetaling og administration af kontraktbestemmelser om 

misligholdelse, jf. her lovforslagets afsnit 3.2., ikke findes at indebære statsstøtte.  

Erhvervsministeriet har bekræftet, at Kommissionens stillingtagen også omfatter 

kommuner og regioner.  

Da Danmarks statsstøtteretlige pligter således er afklaret med Kommissionen, vurde-

res det hensigtsmæssigt, at loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.    
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Til nr. 2 

 
Med den foreslåede § 2, stk. 2, fastsættes det som noget nyt, at lovforslaget kan stad-

fæstes straks efter lovforslagets vedtagelse.  

Baggrunden for forslaget er den foreliggende ekstraordinære situation, samt at Dan-

marks statsstøtteretlige pligter er afklaret med Kommissionen, jf. bemærkningerne til 

ændringsforslagets nr. 1.  

Ændringsforslaget giver mulighed for, at bekendtgørelsen med de nærmere rammer 

for kommuner og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 kan ud-

stedes hurtigere. 

Ifølge grundlovens § 42, stk. 7, kan et lovforslag, som kan undergives folkeafstem-

ning, i særdeles påtrængende tilfælde stadfæstes straks efter dets vedtagelse, når 

forslaget indeholder bestemmelse herom. I den forbindelse bemærkes, at forslaget 

skal medvirke til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen 

af covid-19 allerede har og vil kunne få, og at det er afgørende, at de fravigelser af 

gældende regler for kommuner og regioner, som lovforslaget vedrører, gennemføres 

snarest muligt efter lovens ikrafttrædelse. 

 


