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Forord  
 
Formålet med dette responsum er at undersøge de retlige muligheder og 
rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver.  
 
Udgangspunktet er, at myndighedsopgaver kun kan delegeres til private 
(udliciteres), hvis der er klar og udtrykkelig hjemmel i lovgivningen.  
 
Prof. dr. jur. Bent Christensen definerer i sit responsum til Udliciterings-
rådet fra 1997 myndighedsudøvelse som virksomhed, der ensidigt og bin-
dende fastlægger den enkeltes – borgerens - rettigheder og pligter på 
grundlag af offentligretlige regler.  
 
Eksempler på myndighedsopgaver er opkrævning og inddrivelse af skat-
ter, tildeling af tilskud og ydelser samt anvendelse af tvangsmagt i situati-
oner, hvor myndigheden er i fysisk nærkontakt med borgeren.   
 
Myndighedsopgaver er således en fællesbetegnelse for mange forskelligar-
tede opgaver, og det bør ikke på forhånd udelukkes, at en række af disse 
opgaver kan være egnede til udlicitering. Det kan fx være tilfældet for 
myndighedsafgørelser, der foretages på baggrund af objektive og entydige 
kriterier, hvor der ikke eller kun i begrænset omfang er et element af 
skøn.   
 
I dag er der eksempler på, at private skorstensfejere, autoriserede kloak-
mestre og  el-installatører kan udføre tilsyns- og kontrolopgaver, der synes 
at falde ind under definitionen af myndighedsopgaver. Skorstensfejeren 
skal fx kontakte kommunalbestyrelsen, hvis han bliver opmærksom på 
mangler ved skorstene, der bevirker særlig brandfare, og han kan nedlæg-
ge forbud mod fortsat brug af skorstenen.  
 
Selvom myndighedsopgaver kan udliciteres, hvis der tilvejebringes hjem-
mel til dette, er det et forholdsvist ukendt fænomen i Danmark. Den 
manglende tradition indebærer, at den offentlige sektor kan miste poten-
tielle effektivitetsgevinster ved ikke at udbyde disse opgaver på et marked, 
hvor der er konkurrence mellem flere leverandører.  
 



Udliciteringsrådet har på den baggrund ønsket at få en beskrivelse af på 
hvilke områder, det er retligt muligt og ønskeligt at tillade private virk-
somheder at udføre myndighedsopgaven, samt på hvilke betingelser en 
sådan tilladelse bør gives. Rådet har derfor bedt professor dr. jur. Carsten 
Henrichsen om at udarbejde dette responsum.  
 
Responsummet bygger dels på gældende ret, dels på retspolitiske betragt-
ninger med udgangspunkt i retskulturelle normer. Rådet skal understrege, 
at de retspolitiske betragtninger, der præsenteres i responsummet er ud-
tryk for forfatterens egne vurderinger.  
 
I responsummet slås det fast, at der ved lov er mulighed for at udlicitere 
myndighedsopgaver, hvor borgernes retsbeskyttelse og retssikkerhed kan 
beskyttes. Det er i følge forfatteren et brud med retstraditionen, hvorefter 
staten alene har haft monopol på varetagelsen af myndighedsopgaver.  
 
Responsummet peger således på, at der er mulighed for, at mere rutine-
prægede myndighedsopgaver, som er underlagt en detaljeret lovgivning, 
ved lov kan udliciteres. Det gælder myndighedsafgørelser af mere rutine-
præget karakter, der behandles efter klare regler med en vis stabilitet over 
tid. Det gælder myndighedshandlinger i form af tilsyn og kontrol, der er 
baserede på indarbejdede rutiner, og som ikke er forbundet med fysisk 
tvang over for borgerne. Endelig gælder det myndighedsregistreringer i 
form af udstedelse af beviser og attester mv., der ikke er forbundet med 
nogen selvstændig sagsbehandling af betydning.  
 
Responsummet afviser, at myndighedsopgaver med elementer af tvang 
kan overlades til private.  
 
Udliciteringsrådet finder, at responsummet peger på en række muligheder 
for at bruge private leverandørers kompetencer på markedet til at udvikle 
og forbedre den offentlige opgavevaretagelse. Der kan især være et poten-
tiale i at udlicitere større sammenhængende administrative opgaver, som 
hidtidigt ikke har været overvejet udliciteret pga. myndighedsaspekter. 
 
Eksempler på myndighedsopgaver, der må forventes at være egnede til 
udlicitering er sagsforberedelse og forundersøgelser, administration af 
folkepension, boligstøtte og boligydelse mv.  
 

  



Responsummet behandler desuden betingelser for udlicitering af myn-
dighedsopgaver. Det foreslås, at der af hensyn til at sikre ensartede ret-
ningslinjer og betryggende rammer for fremtidige lovinitiativer udarbej-
des en generel rammelov om udlicitering af myndighedsopgaver, og at der 
oprettes et godkendelsesnævn, der skal godkende myndighedens beslut-
ning om at indsætte hjemmelsbestemmelser i lovgivningen.  
 
Rådet konstaterer, at professor dr. jur. Carsten Henrichsens anbefalinger 
om betingelser for udlicitering af myndighedsopgaver er præget af en for-
sigtig tilgang, og at valget af retlig regulering i sidste ende beror på en 
konkret politisk vurdering. 
 
Udliciteringsrådet lægger vægt på, at forfatteren tilkendegiver, at borge-
rens retssikkerhed og retsbeskyttelse kan sikres ved at indsætte de relevan-
te betingelser i den specifikke hjemmelsbestemmelse. Rådet finder, at en 
rammelov og et godkendelsesnævn vil medføre et unødigt bureaukrati, 
som kan besværliggøre den politiske beslutningsproces om at udlicitere 
konkrete myndighedsopgaver. Rådet anbefaler derfor, at der for udbuds-
egnede myndighedsopgaver indsættes specifikke hjemmelsbestemmelser i 
særlovgivningen, hvilket giver mulighed for at tilpasse betingelserne til de 
konkrete behov på sagsområdet. 
 
Udliciteringsrådet håber, at responsummet kan give inspiration til de 
centrale myndigheders undersøgelser af de konkrete udliciteringsmulig-
heder. Rådet vil på den baggrund opfordre til, at der for udbudsegnede 
myndighedsopgaver tilvejebringes hjemmel i lovgivningen, således at ud-
bud af disse opgaver muliggøres.  
 
 
Udliciteringsrådet 
December 2004 
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1. Indledende bemærkninger om 
opdraget for undersøgelsen  

 
 
Udliciteringsrådet har bedt mig om en redegørelse for de retlige mulighe-
der og betingelser for udlicitering af myndighedsopgaver. Redegørelsen 
befatter sig i så henseende alene med de principielle udliciteringsmulighe-
der og grænser for samme set under en retlig synsvinkel. Redegørelsen 
indeholder derfor ingen overvejelser eller forslag om konkrete myndig-
hedsopgaver eller sagsforberedelse i stat og kommuner, som vil kunne 
udføres af private virksomheder, lige så lidt som der foretages nogen vur-
deringer af mulige effektivitetsgevinster ved en udlicitering.  
 
Nærværende redegørelse er et juridisk responsum, der som sådan bygger 
på gældende ret og retlige betragtninger. I så henseende adskiller det sig 
ikke i princippet fra den redegørelse for selve myndighedsbegrebet, som 
professor Bent Christensen afgav med sit responsum til Udliciteringsrådet i 
1997 (”Myndighedsopgaver og udlicitering”). Nærværende responsum 
bygger i vid udstrækning på denne redegørelse, idet der herudover alene 
gøres nogle tilføjelser til illustration af den konkrete rækkevidde af, hvad 
der herved kan betragtes som gældende ret.  
 
Fastlæggelsen af de mulige rammer og grænser for udlicitering af myndig-
hedsopgaver, som er temaet for nærværende responsum, er imidlertid i 
høj grad et retspolitisk anliggende. Det følger dermed af opgavens karak-
ter, at behandlingen af de herhenhørende problemstillinger har en noget 
anden karakter, end det er tilfældet i Bent Christensens redegørelse. De 
vurderinger, der herved anlægges, står således også principielt alene for 
forfatterens egen regning.1 Det gælder i hvert fald i det omfang, hvori der 
                                                 
1 Tidligere udkast har været drøftet i en følgegruppe under Udliciteringsrådet med re-
præsentanter fra Udliciteringsrådets sekretariat, Justitsministeriet og Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. Ligeledes har responsummet i udkast været forelagt retseksperter 
inden for advokatsektoren (advokaterne Lise Groesmeyer og lektor Anders Valentiner-
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anstilles rent retspolitiske vurderinger. De grundlæggende værdimæssige 
orienteringer i forvaltningsretten – hensynet til retssikkerhed og retsbe-
skyttelse – er ganske vist uomtvistelige, men der vil altid kunne være for-
skellige opfattelser af, hvilke praktiske konsekvenser der kan uddrages 
heraf. 
 
Således kan forudsætningerne for udlicitering kun delvis udledes af gæl-
dende ret, hvorfor det herudover bliver et retspolitisk spørgsmål, under 
hvilke betingelser udlicitering bør tillades. Tilsvarende kan de yderste 
grænser for udlicitering kun til dels bestemmes med udgangspunkt i gæl-
dende ret, hvorfor der også i denne henseende må blive tale om fastlæg-
gelse af grænserne ud fra retspolitiske betragtninger. I begge tilfælde er de 
retspolitiske betragtninger funderet i retstraditionen, forstået som de 
retskulturelle normer, der har udviklet og fæstnet sig her i landet, for så 
vidt angår forholdet mellem stat, samfund og borger. Som selvstændig 
rettesnor for den retlige analyse har retstraditionen dog særlig betydning 
ved fastlæggelsen af de – i sagens natur usikre – grænser for, hvornår udli-
citering af myndighedsopgaver skal tillades.   
 
Det er en selvfølge, som alligevel må understreges, at spørgsmålet om, 
hvad der i en given sammenhæng skal betragtes som retstraditionen, og – 
ikke mindst – hvad der i givet fald konkret kan udledes heraf, ikke lader 
sig besvare klart og entydigt. Ikke desto mindre er det en væsentlig juri-
disk kvalifikation – også i forbindelse med fastlæggelsen af gældende ret – 
at medinddrage de dybere liggende normer, som retssystemet udspringer 
af, og som tilsammen udgør, hvad der her betegnes som retstraditionen. 
Som andre traditioner er også retstraditionen en foranderlig variabel, der 
som sådan kan ændres over tid, bl.a. som følge af politiske beslutninger 
om at ”bryde med fortiden”. Normalt sker sådanne forandringer dog me-
re umærkeligt som et resultatet af mange mindre ændringer af retssyste-
met.  
 
Udlicitering af myndighedsopgaver vil utvivlsomt betegne et brud med 
fortiden og retstraditionen, for så vidt som der herved brydes med den i al 
statslig magtudøvelse iboende forudsætning om, at staten har monopol på 
magtudøvelse, der er forbundet med varetagelse af myndighedsopgaver. 

                                                                                                                    
Branth, D L A Nordic), ombudsmandsinstitutionen (kommitteret Jon Andersen) og Det 
Juridiske Fakultet (professorerne Steen Rønsholdt, Henning Koch og Peter Pagh) til udta-
lelse. Jeg skylder alle tak for nyttige kommentarer. 
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Det gælder for så vidt helt uanset det konkrete omfang, hvori udlicitering 
af sådan magtudøvelse måtte blive gennemført, og også uanset de nærme-
re betingelser, der måtte være gældende for samme. Udlicitering af myn-
dighedsopgaver er slet og ret et ukendt fænomen ikke blot her i landet, 
men også i langt de fleste af de – europæiske og andre – lande, som vi 
umiddelbart kan sammenligne os med.  
 
Med den udvikling, der har været i gang af udliciteringsinstrumentet 
gennem de seneste årtier inden for en række andre områder af offentlig 
virksomhed, kan tiden for et brud med dette magtmonopol dog synes at 
være rykket nærmere. Især den stærkt udvidede anvendelse af udlicitering 
inden for tjenesteydelsesområdet kan således i nogle henseender aktualise-
re overvejelser om udlicitering af tilgrænsende myndighedsopgaver. Ofte 
er grænsefladerne mellem tjenesteydelser og myndighedsudøvelse således 
mindre klare. Opgaver, der hovedsageligt opfattes som tjenesteydelser, 
kan indeholde elementer af myndighedsudøvelse, ligesom myndighedsop-
gaver omvendt kan indeholde større eller mindre elementer af tjeneste-
ydelser. 
 
Nærværende responsum søger at identificere rammebetingelserne for en 
retligt forsvarlig udlicitering af myndighedsopgaver. Det er herved lagt til 
grund, at en udlicitering af sådanne opgaver ikke må udsætte borgere og 
virksomheder for retstab. Udlicitering foretages grundlæggende i håb om 
at realisere en økonomisk gevinst ved at overlade opgaveløsningen til pri-
vate, der konkurrerer om at afgive det økonomisk bedste eller billigste 
tilbud. Denne udsigt til en økonomisk gevinst må imidlertid ikke føre til, 
at hensynet til borgernes retssikkerhed og retsbeskyttelse dermed tilsidesæt-
tes. Disse hensyn er netop af afgørende betydning inden for området af 
offentlig myndighedsudøvelse, hvorfor en eventuel udliciteringsordning 
må tilrettelægges med respekt for de krav og garantier, som traditionelt 
udledes heraf. 
 
Ud fra dette grundsynspunkt kan der argumenteres for en ordning, som 
tillader udlicitering af myndighedsopgaver på betingelse af, at der tilveje-
bringes en klar og utvetydig lovhjemmel for udlicitering, og at det ligele-
des ved lov fastslås, at den private virksomhed fuldt ud er underlagt al-
mindelige forvaltningsretlige principper og regler, at den udliciterende 
myndighed fortsat er ansvarlig for den udliciterede virksomhed, og at 
virksomheden herunder i det hele er underlagt sædvanlige kontrolinstru-
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menter (tilsyn, rekurs og ombudsmandskontrol mv.). Med en sådan ord-
ning stilles den kontraherende virksomhed i realiteten som en underafde-
ling eller filial af den udliciterende myndighed – den handler i eget navn, 
men på myndighedens fulde ansvar. Hertil kommer nødvendige kontrakt-
vilkår om bl.a. revision eller genudbud af kontrakter om myndighedsop-
gaver ved lovændringer eller ændringer af overliggende administrative 
forskrifter.  
 
Under de nævnte betingelser kan i hvert fald visse myndighedsopgaver 
bringes i licitation, således især mere rutineprægede funktioner, som er 
underlagt en detaljeret lovmæssig eller administrativ regulering. På den 
anden side er det også givet, at ikke enhver myndighedsopgave kan udlici-
teres, selv under de angivne rammebetingelser. Selve den konstitutionelle 
ordning af statsstyret kan sætte visse grænser for, hvilke opgaver der over-
hovedet kan overlades til private, det være sig ved udlicitering eller på 
anden måde, således med hensyn til det statslige monopol på udøvelse af 
fysisk tvang, der må antages at være udeleligt. Noget lignende gør sig gæl-
dende med hensyn til tvangsindgreb uden for strafferetsplejen.  
 
Hertil kommer, at der på et retspolitisk grundlag kan drages nogle yderli-
gere grænser for udlicitering af myndighedsopgaver, således navnlig med 
hensyn til opgaver, der i henseende til sagsoplysning og/eller afgørelse 
frembyder en vis højere grad af kompleksitet, og som det derfor generelt vil 
være uforsvarligt at henlægge til privat virksomhed. Tilsvarende gælder 
områder, der involverer behandling af særligt følsomme oplysninger. 
Hvor grænserne for udlicitering af myndighedsopgaver skal trækkes ud fra 
en sådan forsvarlighedsstandard, kan ikke på forhånd fastslås med sikker-
hed. Spørgsmålet herom må i sidste ende afgøres konkret i forbindelse 
med  tilvejebringelsen af den fornødne lovhjemmel for udlicitering.  
 
I nærværende responsum peges på en række momenter, som vil kunne 
have betydning i så henseende. Derudover foreslås det imidlertid – som 
en art ekstra garantiforanstaltning – at kommunale udliciteringsforslag 
skal godkendes af en statslig instans, der tillige tillægges en høringsbeføjel-
se i forhold til forslag fra statslige myndigheder. Oprettelsen af en sådan 
instans, f.eks. i form af et uafhængigt, sagkyndigt kollegialorgan, kræver 
særskilt lovgivning. I den forbindelse kan der tillige foretages en generel 
retlig regulering af de mest centrale rammebetingelser for udlicitering af 
myndighedsopgaver. I hvert fald for en retspolitisk betragtning kan der 
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med en sådan regulering fastlægges mere betryggende rammer for fremti-
dige lovinitiativer med sigte på at åbne adgang for udlicitering på konkre-
te områder. 
 
Det må herved understreges, at en sådan hørings- og godkendelsesord-
ning alene vedrører den retlige forsvarlighed af konkrete udliciteringsøn-
sker, idet vurderingen af de mulige økonomiske fordele ikke bør kunne 
anfægtes ad denne vej. Det er på den anden side – for en retssikkerheds-
mæssig betragtning – afgørende, at der konkret foretages en sagligt for-
svarlig vurdering af de mulige økonomiske og andre (ikke-retlige) fordele 
ved en udlicitering. Tilsvarende gælder mulighederne for, at udlicitering 
konkret foretages med henblik på at forbedre borgernes retssikkerhed. En 
hørings- og godkendelsesordning må derfor også indbefatte en kontrol 
med disse sider af de konkrete udliciteringsforslag.   
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2. Redegørelsens oplæg og anbefa-
linger 

 
 
2.1. Redegørelsens formål og afgrænsning  
Hovedsigtet med nærværende responsum er som anført at identificere de 
retlige rammebetingelser, som må antages at gælde for udlicitering af 
myndighedsopgaver, enten som loven allerede er eller som den bør være. 
Udgangspunktet er, at udlicitering inden for myndighedsområdet kræver 
hjemmel. Spørgsmålet er derfor, på hvilke vilkår en sådan hjemmel skal 
gives, og om der i øvrigt må antages at være nogen grænser for, i hvilken 
udstrækning udlicitering overhovedet bør tillades.  
 
Spørgsmålet kompliceres af, at myndighedsudøvelse er en samlebetegnelse 
for mange forskelligartede opgaver, hvor flere hensyn er involveret, og 
hvor det samme hensyn kan gøre sig gældende med forskellig styrke i 
forskellige sammenhænge. Det er ikke hensigten her at analysere dette 
problemfelt til bunds. I stedet tilstræbes det som anført at etablere en 
normativ, retligt begrundet, referenceramme for en analyse af udlicite-
ringsmulighederne inden for myndighedsområdet.   
 
Spørgsmålet har sammenhæng med det løbende arbejde i statslige og 
kommunale myndigheder med at udforme og revidere effektiviserings- og 
servicestrategier for udvikling af den offentlige virksomhed.2 En del af 
arbejdet hermed går ud på at afgrænse de opgaver, som kan udliciteres 
uden hjemmel, over for de opgaver, der har karakter af myndighedsud-
øvelse, og som derfor ikke – efter den nugældende retstilstand – kan udli-
citeres. Det er velkendt, at der i praksis kan være betydelige vanskelighe-
der forbundet med denne afgrænsning. 
 

                                                 
2 Jfr. cirk. 159/2002, § 6 om statslige effektiviseringsstrategier, og bkg. 881/2002 om 
kommunale servicestrategier mv. 
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Behovet for en nærmere grænsedragning eksisterer imidlertid kun på om-
råder, hvor det på forhånd må antages, at en udlicitering af myndigheds-
funktioner – af retlige eller andre grunde – er udelukket. Hvis det der-
imod inden for et givet område er muligt og ønskeligt at tilvejebringe en 
hjemmel for udlicitering af myndighedsudøvelse, er det unødvendigt at 
fastslå, hvor den nøjagtige grænse går mellem myndighedsfunktioner og 
andre administrative funktioner. Det må derfor antages at have betydelig 
praktisk interesse for myndighederne at vide, på hvilke nærmere vilkår det 
vil være muligt at tilvejebringe en hjemmel for udlicitering.  
 
I det følgende redegøres nærmere for hjemmelskravet for udlicitering af 
myndighedsopgaver (2). Efterfølgende drøftes mulighederne for en gene-
rel regulering af de retlige rammebetingelser for udlicitering (3). Dernæst 
gives en oversigt over de kriterier og grænser for udlicitering, som forelø-
bigt kan fastlægges i forbindelse hermed (4). I kapitel 3 uddybes og præci-
seres de anbefalede kriterier for udlicitering. Tilsvarende foretages i kapitel 
4 er nærmere gennemgang af de momenter, som generelt findes at burde 
tillægges særlig vægt ved en fastlæggelse af grænserne for udlicitering. Af-
slutningsvis opsummeres i kapitel 5 redegørelsens anbefalinger med un-
derstregning af minimumskrav til den retlige regulering af området for 
udlicitering af myndighedsopgaver.  
 
Redegørelsen angår alene de retlige aspekter af udlicitering af myndig-
hedsopgaver. De økonomiske og markedsmæssige forhold er ikke overve-
jet nærmere. Det er endvidere kun administrativ myndighedsudøvelse, 
forstået som myndighedsopgaver der er henlagt til administrative organer, 
som er omfattet af denne redegørelse. Judiciel myndighedsudøvelse ved 
domstolene, herunder behandling af civile retssager, straffesager og andre 
– administrative3 – sager, er ikke inddraget i denne sammenhæng. Endelig 
er det kun mulighederne for udlicitering i traditionel forstand, der under-
søges i dette responsum. Muligheden af at varetage myndighedsopgaver i 
offentlig-private partnerskaber er ikke overvejet nærmere.4 Tilsvarende 

                                                 
3 Til denne sagsgruppe hører skifte-, foged- og tinglysningssager.  
4 Se om partnerskaber, Handlingsplan for offentlig-private partnerskaber (OPP), Regerin-
gen 2004. Hovedparten af disse konstruktioner er reelt baseret på udlicitering, men med 
mindre specificerede, mere fleksible og mere åbne kontrakter. Det må bero på en kon-
kret vurdering, hvorvidt og i hvilken udstrækning de her foreslåede rammebetingelser 
kan finde anvendelse på sådanne kontrakter. 
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gælder muligheden af at henlægge sådanne opgaver til myndighedens 
egne medarbejdere i entreprise.  
 
2.2. Hjemmelskravet til udlicitering  
Udlicitering af myndighedsopgaver til private er ensbetydende med en 
overdragelse af opgaverne til en privat virksomhed, der påtager sig at løse 
samme mod et vist vederlag. En sådan overdragelse af myndighed til pri-
vate er en form for delegation, der på forskellig måde adskiller sig fra andre 
delegationsformer. Hvor således delegation normalt sker ved en tjeneste-
befaling, der frit kan annulleres af den delegerende myndighed, er den 
med udlicitering forbundne delegation baseret på en aftale, der som ud-
gangspunkt kun kan opsiges efter de sædvanlige aftaleretlige regler. Hvor 
endvidere delegationsadgangen i forhold til underordnede (stats-)myn-
digheder som udgangspunkt er fri,5 kræver delegation til private særskilt 
hjemmel;6 og hvor hjemmelskravet ved delegation uden for myndigheds-
området kan gradueres efter karakteren af den opgave, der overlades til 
den private,7 må delegation af myndighedsudøvelse utvivlsomt kræve klar 
og udtrykkelig hjemmel i lov.8 
 
Ved ”myndighedsudøvelse” forstås her – i overensstemmelse med Bent 
Christensen9 – en virksomhed, hvorved ”forvaltningen ensidigt og bin-
dende fastlægger den enkeltes – borgerens – rettigheder og pligter på 
grundlag af offentligretlige regler”. Som sådan er myndighedsudøvelse en 
retligt bestemt virksomhed i modsætning til de faktisk prægede handlin-
ger, som kendetegner andre dele af forvaltningens virksomhed, og som 
ikke skaber nogen rettigheder eller pligter, men alene påvirker en faktisk 
situation. Mellemformer forekommer dog, som når myndighedernes fak-
tiske handlinger, f.eks. brug af faktisk tvangsmagt, udtrykker en beslut-

                                                 
5 Se nærmere om kompetencedelegation Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltnings-
ret, 2. udg. 2002, s. 139 ff. Der vil i praksis ofte være tilvejebragt lovhjemmel for delega-
tion til underordnede statsmyndigheder, og en sådan hjemmel må endvidere i alle tilfæl-
de anses som nødvendig, dersom opgaverne på et givet forvaltningsområde ved lov eller i 
henhold til lov er fordelt nøje ud fra administrative hensigtsmæssighedsovervejelser på 
forskellige myndigheder.  
6 Jfr. Bent Christensen: Myndighedsopgaver og udlicitering, Responsum til Udliciterings-
rådet, 1997, s. 18, med yderligere henvisninger i note 4. 
7 Jfr. om dette forbehold nedenfor note 13. 
8 Jfr. Forvaltningsret, 2. udg. 2002, s. 145. 
9 Responsum 1997, s. 8. Om myndighedsbegrebets afgrænsning i fællesskabsretten, se 
nedenfor kap. III, pkt. 15, med note 49. 
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ning, der (efterfølgende) fastlægger den enkeltes rettigheder og pligter. 
Tilsvarende gælder, når myndighederne, f.eks. ved udstedelse af attester 
eller beviser, forsyner borgerne med dokumentation for (forudgående) 
erhvervelse af en vis retligt bestemt position. Sådanne mellemformer kon-
stituerer også en form for myndighedsudøvelse.10  
 
Faktiske handlinger, som ikke indebærer nogen form for indgreb i enkelt-
personers forhold, kræver – som udgangspunkt – ikke særskilt hjemmel, 
men er omfattet af den almindelige handlefrihed i samfundet, som garan-
teres af den konstitutionelle retsorden, og som gælder både for private og 
for offentlige myndigheder. Af samme grund kræves der heller ikke sær-
skilt hjemmel for overdragelse til private af offentlige opgaver, som ude-
lukkende kan udføres ved faktiske handlinger. Noget andet er, at handle-
friheden kan være begrænset af den gældende retsorden. Således må virk-
somheden selvsagt indrettes efter – og ikke være i strid med – de regler, 
som måtte være fastlagt for samme, og der må endvidere også tages forbe-
hold for handlinger (eller undladelser), som måtte være forbudt efter gæl-
dende ret, eller som i hvert fald ikke bør tillades ud fra samfundsmæssige 
hensyn.11 Med disse forbehold er udgangspunktet12 i relation til faktisk 
virksomhed imidlertid, at alt hvad der ikke udtrykkeligt er forbudt er 
tilladt, mens det omvendte gælder for så vidt angår retlig virksomhed – 
beslutninger om enkeltpersoners retspositioner, som ikke er tilladt eller 
hjemlet i lovgivningen, er forbudt.      
 

                                                 
10 Responsum 1997, s. 14. 
11 I nogle tilfælde kommer det ud på et, om man vil sige, at en vis handling kræver 
hjemmel i lov eller om det antages, at handlingen må være tilladt i regelværket, da den 
ellers ville være forbudt. Det må dog formentlig antages at være bedst stemmende med 
almindelig sprogbrug at knytte hjemmelskravet til egentlige myndighedshandlinger, 
f.eks. brug af tvang, mens andre (faktiske) handlinger, der ikke udtrykkeligt er tilladt i 
lovgivningen, kan anses forbudt, hvis der f.eks. er tale om mere indgribende dispositio-
ner på områder af en vis betydning for de berørte borgere. 
12 Dette udgangspunkt bør dog muligvis fraviges i det omfang, der inden for området af 
personlige tjenesteydelser består en faktisk ulighed mellem myndighed og borger, som 
f.eks. har begrundet udstedelse af nærmere retningslinjer for virksomheden og/eller 
etablering af en særlig klageordning, jfr. Responsum 1997, s. 13 ff, hvor denne grænse-
dragning dog alene anføres som et retspolitisk synspunkt. Ud fra dette synspunkt kunne 
der således argumenteres for, at delegation af opgaver til private inden for sundhedsvæ-
senets område, hvor der netop er etableret en klageordning fsv. ang. den faktiske (be-
handlingsmæssige) virksomhed,  bør have lovhjemmel.   
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Det sidst anførte gælder principielt alle former for myndighedsudøvelse, 
herunder først og fremmest kompetencen til med bindende virkning at 
regulere borgeres eller virksomheders retsforhold, de såkaldte myndig-
hedsbeslutninger – eller med et snævrere begreb, der kun omfatter beslut-
ninger i konkrete sager, myndighedsafgørelser. Det gælder endvidere også 
adgangen til ved udførelse af faktiske handlinger at foretage indgreb i 
borgeres og virksomheders forhold, i.e. myndighedshandlinger, som f.eks. 
brug af tvangsmagt i forbindelse med tilsyn og kontrol, foretagelse af ud-
læg og inkasso mv.13 Endelig gælder det også rene myndighedsregistreringer, 
hvor borgeres eller virksomheders forhold registreres til brug for myndig-
hederne selv eller for private, og som er eller kan være forbundet med 
udstedelse af dokumentation i form af attester, beviser o. lign. for erhver-
velse af en vis retligt bestemt status.  
 
De ovennævnte myndighedsbeslutninger kan være enten generelle eller 
konkrete. Hvor de førstnævnte normalt fastsætter retstilstanden for en 
ubestemt flerhed af personer eller virksomheder, regulerer de sidstnævnte 
retstilstanden for en enkelt borger eller virksomhed. Der skelnes herved 
mellem generelle retsakter, der kan have form af bekendtgørelser o. lign., 
og  konkrete retsakter, der typisk meddeles i form af en forvaltningsakt, 
som f.eks. tillader, påbyder eller forbyder en vis virksomhed, tildeler en 
vis penge- eller anden ydelse af faktisk karakter14 eller går ud på at opkræ-
ve eller inddrive skatter eller afgifter fra private. Det følgende er fortrins-
                                                 
13 Tvangsmæssig inddrivelse af offentlige fordringer kan således ikke uden særskilt lov-
hjemmel overlades til en privat – erhvervsmæssig – inkassovirksomhed, cfr. f.eks. op-
krævning af bidrag, modtagelse af frivillig betaling, indgåelse af frivillig betalingsaftale, 
gældssanering o. lign. Omvendt er offentlig inkassovirksomhed heller ikke omfattet af de 
for erhvervsmæssig inkassovirksomhed gældende regler i inkassoloven af 1997. I kom-
munerne inddrives fordringer af den kommunale pantefoged, jfr. den kommunale ind-
drivelseslov af 2001. Inddrivelse af skatter og afgifter foretages efter skatteinddrivelses-
loven af fogedretten, der er en judiciel myndighed. 
14 Om afgrænsning af afgørelsesbegrebet i forhold til tjenesteydelser, se Forvaltningsret, s. 
33 ff, med et forholdsvis vidtgående myndighedsbegreb, hvor enhver beslutning, hvor-
ved ”en offentlig myndighed konsekvent bestemmer (dvs. ensidigt fastsætter) noget i 
forhold til en eller flere borgere”, betragtes som en ”retsakt” (s. 35). Med en snævrere 
afgrænsning, der – i resultatet – stemmer (bedre) med gængs forvaltningsret, kan der 
alternativt lægges vægt på den udstrækning, hvori beslutningen indgår som et fagligt 
integreret element i tjenesteydelsens praktiske udførelse. Efter denne sidstnævnte af-
grænsning falder f.eks. den retligt begrundede bortvisning af en studerende fra eksamen 
pga. eksamenssnyd inden for myndighedsbegrebet, mens den fagligt betingede eksa-
mensbedømmelse (og karaktergivning) falder udenfor; behandling af eksamensklager er 
derimod klart en form for myndighedsudøvelse.  
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vis møntet på konkrete retsakter i form af de nævnte forvaltningsakter, 
hvor overdragelse af sådan myndighed til private utvivlsomt kræver lov-
hjemmel.15  
 
Også overdragelse af sagsforberedelsen eller sagsopfølgende tiltag (f.eks. tilsyn 
med afgørelsens efterlevelse) kræver efter omstændighederne en klar lov-
hjemmel. Afgørende herfor er, om sagsforberedelsen eller – opfølgningen 
indebærer en sådan grad af selvstændig retsanvendelse, at afgørelsen og 
forberedelsen samt eventuelt opfølgningen af samme må betragtes som en 
helhed.16 Rent tekniskadministrativ bistand i forbindelse med udøvelsen 
af en vis myndighed falder derimod uden for hjemmelskravet. Hvor 
grænsen går mellem en sags forberedelse, afgørelse og opfølgning på den 
ene side og den tekniskadministrative bistand på den anden side drøftes 
nærmere andetsteds i redegørelsen.17   
 
Hjemmel til delegation af myndighedsopgaver til private findes kun sjæl-
dent i lovgivningen, og for delegation af myndighedsudøvelse i forbindel-
se med udlicitering er der så vidt vides ingen fortilfælde i dansk lovgiv-
ning.18 Sidstnævnte forhold adskiller sig fra tidligere kendte tilfælde af 
delegation til private ved, at delegationen her gives som led i etableringen 
af et kontraktmæssigt forhold, hvorved opdraggiver yder et vist vederlag for 
opgavens udførelse. Etableringen af et sådant forhold rejser en række 
                                                 
15 Cfr. alternativer til udstedelse af forvaltningsakter, såsom f.eks. meddelelse af (binden-
de) forhåndsbesked om borgerens retsposition i en given sammenhæng eller indgåelse af 
en (offentligretlig) aftale om borgerens retsforhold inden for et bestemt myndighedsom-
råde.  
16 Sondringen mellem forberedelsen og afgørelsen af en sag er ikke altid klar, som når 
f.eks. pensionslovens § 20a foreskriver, at der forinden afgørelse om tildeling af førtids-
pension skal træffes selvstændig afgørelse om, hvorvidt en sådan sag overhovedet skal 
påbegyndes; se herom nærmere nedenfor kap. 4.6. 
17 Se kap. 4.9. Endvidere er der rundt om i samme kapitel givet en del eksempler på 
sagsforberedende elementer, som henholdsvis kan eller ikke kan udliciteres (med eller 
uden særskilt hjemmel). 
18 Der kan dog inden for tjenesteydelsesområdet være opgaver, som er forbundet med et 
vist begrænset element af myndighedsudøvelse. Det gælder f.eks. brandværnsbekendtgørel-
sen, der bemyndiger skorstensfejeren til at nedlægge forbud mod brug af skorsten efter 
brand, og som også må gælde ved eventuelt udlicitering af de opgaver, der er omfattet af 
denne bekendtgørelse. Med lovforslag 201/2004 om godkendelse og syn af køretøjer har 
regeringen dog lagt op til en koncessionsordning vedrørende biltilsyn, som utvivlsomt er en 
myndighedsopgave. Med etableringen af denne ordning foretages samtidig en privatise-
ring af Statens Biltilsyn, der herefter vil indgå på lige fod med andre private synsvirksom-
heder, der opnår tilladelse til at foretage syn eller omsyn. 
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spørgsmål om den kontraherende virksomheds placering og binding i 
forhold til almindelige offentligretlige regler og retsprincipper, som må 
afklares ved lov, hvilket – rent lovteknisk – kan ske på flere forskellige 
måder, jfr. herom straks nedenfor.   
 
2.3. Forslag vedrørende den retlige regulering  
En stor del af de ovennævnte spørgsmål vil være ens for alle typer af myn-
dighedsudøvelse, hvorfor det allerede af den grund vil være hensigtsmæs-
sigt at tage stilling hertil i en generel lov om udlicitering af myndigheds-
opgaver. Gennemførelsen af en sådan lov vil under alle omstændigheder 
også være nødvendig, hvis det findes påkrævet at etablere et særskilt for-
valtningsapparat til – som det foreslås nedenfor – at føre kontrol med 
udlicitering af myndighedsopgaver. Hertil kommer som nævnt, at delega-
tion i hvert enkelt tilfælde kræver klar og utvetydig hjemmel i vedkom-
mende særlovgivning. Sammenhængen mellem disse to hjemmelsgrundlag 
kan nærmere præciseres som følger. 
 
Ved den sidstnævnte specifikke hjemmelsbestemmelse gives der tilladelse 
til udlicitering af myndighedsopgaver inden for det pågældende retsom-
råde, eventuelt nærmere specificeret ved angivelse af sagsområder og rele-
vante lovbestemmelser, der er omfattet af tilladelsen. Bestemmelsen kan 
på sin side afgive yderligere hjemmel for fastsættelse ved ministeriel be-
kendtgørelse af nærmere regler om udliciteringens genstand og procedure. 
I den specifikke hjemmelsbestemmelse angives derudover, at hjemlen er 
betinget af, at forudsætningerne herfor, som angivet i den generelle hjem-
melslov, er til stede,19 idet det i øvrigt beror på myndighedens egen be-
slutning, hvorvidt udlicitering konkret skal foretages. Som neden for an-
ført forudsættes myndighedens beslutning herved at skulle godkendes af 
et særligt – centralt – godkendelsesnævn, der ligeledes yder regeringen 
rådgivning om indsættelse af hjemmelsbestemmelser i særlovgivningen. 
 
Med dette dobbelte – eller tredobbelte – hjemmelsgrundlag skabes den 
fornødne sikkerhed for, at udlicitering af myndighedsopgaver foretages 
efter ensartede retningslinjer. Og med etablering af en særlig instans for 
godkendelse af indstillinger om udlicitering skabes yderligere sikkerhed 

                                                 
19 Cfr. lovgivningspraksis, hvor der i særlovgivningen ofte indlægges begrænsninger i 
forhold til anden – generel – forvaltningslovgivning, f.eks. regler der undtager visse 
sager, dokumenter eller oplysninger fra offentlighedslovens regler om borgernes adgang 
til aktindsigt (jfr. herom Forvaltningsret, s. 388). 
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for, at disse retningslinjer administreres ensartet for alle myndigheder. De 
generelle retningslinjer vil, som det fremgår af nedenstående bemærknin-
ger, under alle omstændigheder være åbne for fortolkning og skøn. Med 
en central godkendelsesordning sikres det imidlertid, at der kan udvikles 
en fælles praksis med hensyn til fastlæggelse af de nærmere vilkår for udli-
citering af myndighedsopgaver.  
 
Der er naturligvis retsteknisk intet til hinder for, at de relevante rammebe-
tingelser kan indsættes direkte i den specifikke hjemmelsbestemmelse. 
Fastsættelse af disse betingelser i en særskilt rammelov kan måske endda 
ligefrem betragtes som en overflødig komplikation af den retlige regule-
ring, som kan besværliggøre den politiske beslutningsproces omkring ud-
licitering af enkelte myndighedsopgaver. Det er også usikkert, hvilket 
omfang udlicitering af sådanne opgaver vil få i fremtiden – muligheds-
rummet kan måske efter en nøjere vurdering vise sig at være mindre, end 
man umiddelbart forestiller sig – hvorfor en selvstændig regulering af 
rammebetingelserne kan synes at skyde over målet. Hertil kommer, at en 
særskilt regulering i forbindelse med indsættelse af specifikke hjemmelsbe-
stemmelser giver mulighed for at ”skræddersy” betingelserne til de reelle 
behov inden for det givne sagsområde. 
 
Valget af retlig reguleringsmodel må til syvende og sidst bero på en politisk 
vurdering, hvor som nævnt navnlig forventningerne til omfanget af udli-
citering af myndighedsopgaver i fremtiden vil spille ind. Hvis der imidler-
tid politisk er ønske om at åbne op for udlicitering af myndighedsopgaver 
i videre udstrækning, må det anbefales at overveje betingelserne såvel som 
grænserne herfor på et generelt og principielt plan.20 En generel rammere-
gulering er herved utvivlsomt den bedste anledning til at klargøre de retli-
ge mulighedsbetingelser. En rammelov vil endvidere tydeliggøre de retlige 
muligheder for udlicitering og på den måde kunne fungere som en rette-
snor for konkrete overvejelser herom inden for de enkelte sektorområder. 
Samtidig yder en rammelov en vis sikkerhed for, at sektorpolitiske lovgiv-
ningsinitiativer indrettes efter en fælles – retssikkerhedsbegrundet – stan-

                                                 
20 Sml. Eija Mäkinen, ”Finn det behov av och möjlighet att i lag stadga om det allmän-
nas avtal?”, Förvaltningsrättslig Tidsskrift 2002, s. 287, med redegørelse for overvejelser i 
finsk ret om tilvejebringelse af en lov om forvaltningsaftaler. Det anbefales her, at prin-
cipper og retningslinjer for indgåelse af sådanne aftaler fastlægges i en rammelov, som vil 
gøre det klart for parter og udenforstående, hvilke regler der gælder i disse aftaleforhold 
(s. 303). 
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dard.21 Endelig bliver der som før nævnt også mulighed for ved en ram-
melov at tage stilling til, hvordan denne lov skal administreres, herunder 
hvorvidt der skal etableres et særskilt forvaltningsapparat til at føre kon-
trol med konkrete udliciteringsinitiativer (jfr. den nedenfor omtalte god-
kendelsesordning). 
 
Hvad angår de specifikke hjemmelsbestemmelser må det understreges, at 
sådanne bestemmelser må indsættes direkte i vedkommende lov. Tilladel-
sen til udlicitering af konkrete myndighedsopgaver må således gives direk-
te ved lov. Alternativet, som ville være at indsætte en delegationsbestem-
melse i rammeloven, som giver ministeren bemyndigelse til at beslutte, i 
hvilket nærmere omfang der skal åbnes adgang til udlicitering, således at 
forholdet reguleres administrativt i henhold til lov, er i hvert fald retspoli-
tisk utilrådeligt.22 Med en så vidtgående delegation af statsmyndighed, 
som udlicitering af myndighedsopgaver efter det anførte er udtryk for, 
bør reguleringen af mulighederne herfor foretages direkte ved lov, således 
at det sikres, at der også politisk tages stilling til konkrete (lov-)forslag 
herom. Det udelukker naturligvis ikke, at ministeren, som ovenfor forud-
sat, bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om vilkårene for overdra-
gelse af administrationen til privat virksomheder efter licitation.23 
  
2.4. Forslag til generelle rammebetingelser  
Den følgende opregning af generelle forudsætninger for udlicitering af 
myndighedsopgaver er alene udtryk for nogle rent foreløbige overvejelser 
om de retsgarantier, der må etableres for borgere og virksomheder, når 
myndighedsudøvelse overlades til private ved udlicitering. Der skelnes 
herved i det følgende mellem de forudsætninger, der som bindende ram-

                                                 
21 En rammelov er naturligvis ikke formelt bindende for fremtidige lovgivningsinitiativer, 
men i hvert fald vil selve eksistensen af en sådan lov gøre det til en politisk nødvendig-
hed at begrunde eventuelle forslag om afvigelser fra den her forudsatte standard, specielt 
hvor der lægges op til at tillade udlicitering i videre omfang eller på ”mildere” konditio-
ner end forudsat i rammeloven. 
22 En sådan ordning vil formentlig også overskride de forfatningsmæssige grænser for 
lovlig delegation, jfr. det forfatningsretlige forbud mod fastsættelse af generalfuldmagter, 
der indeholder en sagligt ubegrænset overførsel af kompetence til at foretage generel 
retlig regulering til administrative myndigheder (Henrik Zahle, Dansk forfatningsret I, 
2001, s. 378 ff). 
23 Det almindelige ved delegation til private er vistnok, at loven altid præciserer omfanget 
af ministerens bemyndigelse, hvorimod det i højere grad overlades til ministeren selv at 
fastsætte, på hvilke vilkår delegationen skal gives.  



 23

mebetingelser må lægges til grund ved beslutninger om udlicitering af 
konkrete myndighedsopgaver (A), og forudsætninger, der som vejledende 
momenter må lægges til grund ved beslutning om indsættelse af en speci-
fik hjemmel til udlicitering (B). De to sæt af rammebetingelser angiver 
henholdsvis kriterier for udlicitering og grænser for samme og behandles 
som sådan mere udførligt i de efterfølgende kapitler 3 og 4.  
 
A. Ved den generelle hjemmelslov fastsættes de almindelige retlige 

vilkår for udlicitering af myndighedsopgaver, herunder forudsæt-
ning om: 
1. At hensynet til borgernes retssikkerhed generelt må priorite-

res frem for andre modstående – typisk økonomiske – hensyn 
og interesser. 

2. At den opgave, der ønskes udliciteret, kan afgrænses klart fra 
eventuelle andre tilgrænsende opgaver. 

3. At den uddelegerende myndighed nøje har gennemgået de 
retlige, administrative og økonomiske konsekvenser af en ud-
licitering af opgaven med særlig henblik på en vurdering af  
de retssikkerhedsmæssige implikationer. 

4. At der foreligger en detaljeret, retligt kvalificeret, beskrivelse 
af administrationsgrundlaget for den opgave, der foreslås ud-
liciteret.  

5. At principbeslutning om udlicitering træffes af det øverste be-
slutningskompetente organ inden for vedkommende myn-
dighedsområde. 

6. At myndighedens beslutning om udlicitering skal forelægges 
et dertil oprettet organ med særlig juridisk ekspertise til udta-
lelse eller godkendelse. 

7. At den kontraherende virksomhed er bundet af gældende 
retsregler og eventuelle tjenesteforskrifter mht. udførelsen af 
den pågældende opgave.  

8. At den kontraherende virksomhed, hvortil opgaven er delege-
ret, er forpligtet af gældende regler om myndigheders sagsbe-
handling (forvaltningslov mv.). 

9. At opgaven udføres på den delegerende myndigheds ansvar, 
således at denne myndighed er adressat for klager over mang-
ler eller fejl og forsømmelser. 
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10. At myndighedsakter og -handlinger kan indbringes til prøvel-
se hos dertil indrettede kontrolmyndigheder i samme omfang 
som hidtil. 

11. At den udliciterende myndighed har fuld adgang til den kon-
traherende virksomheds sagsakter og evt. elektroniske sagsbe-
handlingsprogrammer. 

12. At den kontraherende virksomheds behandling af personop-
lysninger omgærdes med fornødne sikkerhedssystemer. 

13. At den kontraherende virksomhed ved overførsel af offentlige 
midler til private er undergivet de for offentlige myndigheder 
gældende regler om regnskab og revision. 

14. At der i udliciteringsaftalen tages forbehold for genforhand-
ling af aftalen eller tilbagetagelse af opgaven ved evt. regel- og 
praksisændringer. 

15. At udliciteringsaftalen i øvrigt indgås under overholdelse af 
de for udbud af offentlige kontrakter gældende regler. 

 
B. I forhold til specielle hjemmelsbestemmelser tages generelt forbe-

hold for: 
1. At retstraditionen, forstået som de hensyn der udspringer af 

den retsstatslige konstruktion, sætter grænser for udlicitering 
af visse opgaver. 

2. At myndighedsopgaver, der er forbundet med anvendelse af 
fysisk magt, af forfatningsmæssige grunde må udelukkes fra 
udlicitering, således f.eks. militært forsvar, politivirksomhed 
og kriminalforsorg. 

3. At udlicitering af myndighedsopgaver, der varetages af tjene-
stemandsansat personel eller af kollegialt sammensatte orga-
ner kræver ændring af det underliggende lovgrundlag. 

4. At myndighedsopgaver, der er forbundet med kompetence til 
ikendelse af særlige sanktioner af strafferetslignende karakter, 
normalt ikke er egnede til udlicitering. 

5. At myndighedsudøvelse, der er forbundet med tvangsindgreb 
uden for strafferetsplejen, kun under særlige forudsætninger 
og for begrænsede funktioners vedkommende kan udliciteres. 

6. At beslutningsforberedende funktioner i forbindelse med ge-
nerel retlig regulering og planlægning kun kan udliciteres, for 
så vidt angår opgaver af teknisk og/eller analyserende karak-
ter. 
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7. At områder, der involverer særlige hensyn til tredjemands 
retsbeskyttelse, normalt ikke bør gøres til genstand for udlici-
tering, undtagen for så vidt angår afgrænsede sagsforbereden-
de funktioner. 

8. At retsområder, der er forbundet med lovpligtig skønsanven-
delse og/eller særlige fortolkningsproblemer, som ikke kan 
normeres ved administrative forskrifter, ikke er egnede til ud-
licitering. 

9. At sagsområder, der involverer behandling af særligt følsom-
me oplysninger, kan være uegnede til udlicitering. 

10. At sagsområder, der jævnligt er genstand for påklage til ad-
ministrative rekursorganer, ofte er uegnede til udlicitering. 

11. At sagsområder, der jævnligt er genstand for anmodninger 
om aktindsigt og kontradiktion, eller som i øvrigt stiller sær-
lige krav til sagernes oplysning, kan være  mindre egnede til 
udlicitering. 

12. At sagsområder, der i henseende til procedure og organisation 
er særskilt normeret ved lov eller bindende statslige forskrif-
ter, kan være uegnede til udlicitering. 

13. At konkrete forslag til lov om tilvejebringelse af udliciterings-
hjemmel mv. bør forelægges for det centrale godkendelses-
nævn til udtalelse. 
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3. Vilkår for udlicitering af myndig-
hedsopgaver 

 
 
3.1. Retssikkerhedshensynets primat 
Hensynet til borgernes retssikkerhed må generelt prioriteres frem for andre 
modstående – typisk økonomiske – hensyn og interesser. 
 
Udlicitering af myndighedsopgaver bør generelt være omgærdet med de 
samme garantier for en lovlig og rigtig behandling af borgernes forhold 
som opgavevaretagelse i sædvanlig myndighedsregi. Herudover rejser ud-
licitering af myndighedsopgaver imidlertid nogle særlige problemer af 
retssikkerhedsmæssig art, som også må tages i betragtning ved en udlicite-
ring af sådanne opgaver. Hensynet til borgernes retssikkerhed24 må dermed 
tillægges en særlig vægt  på det her omhandlede område. 
 
Udgangspunktet ved fastsættelsen af generelle kriterier for udlicitering er 
således en ubetinget prioritering af hensynet til retssikkerheden, således at 
finansielle og markedsmæssige hensyn altid må indordnes under først-
nævnte hensyn. Denne prioritering er en følge af, at lovhjemlet brug af 
offentlig myndighed er forbundet med indgreb i enkeltpersoners forhold, 
hvad enten dette indgreb sker ved direkte tvangsindgreb i borgerens pri-
vate forhold, ved udstedelse af forbud eller påbud mod bestemte handlin-
ger eller ved afslag på ansøgning om tildeling af en tilladelse, dispensation 
eller ydelse. 
 
Det må navnlig understreges, at der ud fra en retssikkerhedsmæssig be-
tragtning ikke er nogen principiel forskel på de to sidstnævnte situationer. 
Et afslag på f.eks. en ydelse kan efter omstændighederne være lige så al-
vorligt for den enkelte som nedlæggelse af et forbud mod en vis type virk-

                                                 
24 Se nærmere om dette hensyn Carsten Henrichsen, Retssikkerhed og moderne forvaltning, 
1997, s. 57 ff (med yderligere henvisninger). 
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somhed. Det må endvidere understreges, at borgerens retssikkerhed ikke 
alene beror på den udstrækning, hvori lovgivningens indholdsmæssige 
krav efterkommes i den administrative virksomhed, men også på efterle-
velse af de proceduremæssige regler, som lovgivningen fastsætter for be-
handlingen af sager, hvori der skal træffes afgørelse om borgernes retsposi-
tioner. 
 
De følgende bemærkninger afgives med forbehold for den usikkerhed, der 
i nogle sammenhænge knytter sig til et – hidtil retligt ubeskrevet – områ-
de som det foreliggende. Når bortses fra Bent Christensens Responsum, 
som i hovedsagen alene angår selve myndighedsbegrebet, er der ikke i 
dansk retslitteratur foretaget nogen dyberegående analyser af de retlige 
vilkår eller kriterier for udlicitering af myndighedsopgaver.25 Det er end-
videre også ganske sparsomt, hvad der foreligger af relevant retspraksis og 
ombudsmandsudtalelser på dette område. Fastlæggelsen af de nævnte 
vilkår er for så vidt i høj grad et retspolitisk anliggende, hvor som nævnt 
især retssikkerhedshensyn vil være vejledende.  
 
3.2. Afgrænsning af myndighedsopgaven 
Den opgave, der ønskes udliciteret, skal afgrænses klart og utvetydigt fra even-
tuelle andre tilgrænsende opgaver. 
 
Dette kriterium er i en vis forstand en selvfølgelig forudsætning for, at der 
overhovedet – rent praktisk – kan indgås en aftale om udlicitering. Gen-
standen for en aftale herom må kunne angives med en præcision, som 
sætter den kontraherende virksomhed i stand til utvetydigt at afgøre, 
hvilken opgave den skal løse, og hvordan – det vil sige på hvilket retligt 
grundlag – den skal løses. Ved eventuel udlicitering af delopgaver – i for-

                                                 
25 Om afgrænsning af myndighedsbegrebet i nordisk ret, se Lena Marcusson: Av-
gränsning av myndighetsområdet, i Basse og Zahle, To reguleringstraditioner, 1996, s. 
57-80. Se endvidere om delegationslæren i nordisk ret, Eivind Smith: Delegasjon av 
forvaltningsmyndighet til private og til uavhengige organer, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
1976, s. 360-390. Om offentlige myndigheders indgåelse af aftaler, se specialfremstillin-
ger om dansk ret, Jørgen Mathiassen, Aftaler i forvaltningsretten (1974), Karsten 
Naundrup Olesen, Samfundsloddet (2004) og Karsten Naundrup Olesen og Michael 
Steinicke (red.), Udførelse af offentlig opgave via kontrakt (2004), norsk ret: Arvid Fri-
hagen, Avtaler med forvaltningsmyndigheterne (1977) og Jan Fridthjof Bernt, Avtaler 
med stat og kommune (1981), svensk ret: Tom-Erik Madell, Det allmänna som av-
talspart (1998) og finsk ret: Olli Mäenpää, Forvaltningsavtal – ”Hallintosopimus” 
(1989).  
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hold til det centrale lovområde – som formentlig vil være den praktiske 
hovedregel på de fleste sagområder, må afgrænsningen og den nærmere 
beskrivelse af opgaven foretages så meget desto mere omhyggeligt med 
udgangspunkt i den eller de relevante lovbestemmelser, som regulerer det 
pågældende område. 
 
En udtømmende retlig beskrivelse af opgaven må principielt foretages 
under inddragelse af alt foreliggende – relevant – retskildemateriale. Her-
til hører ikke blot selve lovgrundlaget for opgavens varetagelse, men også 
alt andet retsstof, som danner grundlag for, eller som supplerer eller ud-
fylder lovens bestemmelser, herunder eventuelle fællesskabsretlige direkti-
ver og forordninger, administrative rets- og tjenesteforskrifter, foreliggen-
de administrativ og anden relevant praksis samt eventuelle vejledende 
retningslinjer og myndighedsinterne forskrifter.  
 
Det må i den forbindelse understreges, at det er administrationen af det 
nævnte retsstof, som i givet fald er kontraheringens genstand, og at en 
konkret aftale om udlicitering ikke hverken må erstatte eller supplere det-
te materiale, ud over hvad der på forhånd måtte være blevet bekendtgjort 
i forbindelse med udliciteringsprocessen. Eventuelle supplerende retnings-
linjer for administrationen må derfor indarbejdes i det materiale, som 
danner grundlag for udliciteringen, således at disse indgår som et – of-
fentligt tilgængeligt – vilkår for kontraktindgåelsen, og således at myndig-
heden også selv er forpligtet heraf ved behandling af eventuelle klagesa-
ger.26 Praktisk vigtige eksempler på sådanne forskrifter kunne være fast-
sættelse af sagsbehandlingsfrister, kvalitetskrav til tekniske undersøgelser 
og regler om hyppighed af kontrolbesøg. 
 
3.3. Vurdering af retssikkerhedsmæssige konsekvenser  
Den uddelegerende myndighed må nøje gennemgå de retlige, administrative 
og økonomiske konsekvenser af en udlicitering af opgaven med særlig henblik 
på en vurdering af  de retssikkerhedsmæssige implikationer. 
 
Også dette kriterium er i en vis forstand en selvfølge, men er dog medta-
get her for at understrege, at beslutning om udlicitering af myndigheds-

                                                 
26 Dette udelukker dog ikke, at den udliciterende myndighed efter omstændighederne – 
som led i sin tilsynsforpligtelse – kan være forpligtet til at vejlede den kontraherende 
virksomhed om opgavens varetagelse.  
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opgaver må bero på en samlet retssikkerhedsmæssig vurdering af de oven-
nævnte konsekvenser.  
 
Hertil hører først og fremmest de retlige konsekvenser, hvor det som ind-
ledningsvist anført ikke gør nogen principiel forskel, om der er tale om 
bebyrdende eller begunstigende myndighedsbeslutninger, idet afslag på 
sidstnævnte også kan betyde et indgreb i ansøgerens eksistensmuligheder. 
Som generel rettesnor må imidlertid haves, at jo større indgreb, varetagel-
sen af den pågældende myndighedsopgave er eller kan være forbundet 
med, desto flere og bedre retsgarantier må der i almindelighed være for-
bundet med en udlicitering af opgaven.  
 
For så vidt angår de administrative konsekvenser af en udlicitering, må bl.a. 
overvejes betydningen af det større eller mindre tab af ekspertise inden for 
sagsområdet, som en udlicitering kan være forbundet med. Udgangs-
punktet må her være, at en udlicitering – med eventuelt dertil hørende 
overflytning af medarbejdere og sagsbehandlingsrutiner – til en kontrahe-
rende virksomhed ikke må kompromittere myndighedens muligheder for 
at vurdere kvaliteten af den udliciterede virksomhed og tage kvalificeret 
stilling til eventuelle klagesager (jfr. nedenfor pkt. 9 og 10 om den udlici-
terende myndigheds stilling ved klager over den administrative virksom-
hed).  
 
En dokumentation af de økonomiske konsekvenser af en udlicitering er 
nødvendig for en vurdering af, om det kan betale sig at bringe en opgave i 
udbud. Fordelen herved kan i princippet bestå i, at myndigheden enten 
kan opnå den samme ydelse for lavere omkostninger eller opnå en kvalita-
tivt bedre ydelse for samme omkostninger. Grundlaget for en vurdering af 
de mulige fordele er i begge tilfælde et overslag over de samlede omkostnin-
ger ved myndighedens egen opgaveudførelse sammenholdt med omkost-
ningerne ved at foretage en udlicitering af opgaven, herunder de omkost-
ninger, der er forbundet med henholdsvis udbud af opgaven (transakti-
onsomkostninger) og etablering af særlige retsgarantier i forbindelse med 
opgavens varetagelse i privat regi.27  
 

                                                 
27 Sml. det økonomiske overslag, som efter udbudscirkulæret skal foretages som grundlag 
for vurdering af et konkret tilbud, der er afgivet efter reglerne om privates udfordringsret 
(Fin.min. cirk. 159/2002, § 13, stk. 2, jfr. vejl. med nærmere retningslinjer for bereg-
ning af overslaget). 
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Den retssikkerhedsmæssige interesse i en klarlæggelse af ovennævnte fak-
torer gør sig mere eller mindre direkte gældende i de forskellige nævnte 
sammenhænge. En klarlæggelse af de retlige konsekvenser er for så vidt 
ensbetydende med en vurdering af de retssikkerhedsmæssige implikatio-
ner af en udlicitering af opgaven som sådan (herunder om administratio-
nen af de tilgrundliggende regler repræsenterer et større eller mindre ind-
greb i borgernes forhold). Klarlæggelse af de administrative konsekvenser 
har mere indirekte betydning for retssikkerheden, for så vidt som det her 
navnlig drejer sig om at sikre, at myndigheden er opmærksom på de – 
retssikkerhedsbegrundede – forpligtelser for myndigheden selv, der følger 
med en udlicitering (herunder fastholdelse af kompetence til varetagelse af 
tilsyn og klagebehandling mv.).  
 
De økonomiske konsekvenser er primært et spørgsmål om, hvordan en 
offentlig myndighed mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægge sin drift på 
kort og på langt sigt. En sådan hensigtsmæssighedsvurdering kan foretages 
på et rent økonomisk grundlag, så længe det alene drejer sig om at opgøre 
mulige gevinster ved udlicitering af opgaver, der skal varetages på et 
uændret kvalitetsmæssigt niveau. Vurderingen af eventuelle kvalitetsmæs-
sige forbedringer ved en udlicitering har derimod klare retssikkerheds-
mæssige implikationer, og i praksis kan det være vanskeligt at adskille 
disse elementer i en udbudsforretning, der lægges an på ”det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud” som tildelingskriterium. Af principiel større 
betydning er dog imidlertid, at selve beslutningsgrundlaget yder sikkerhed 
for, at retssikkerhedsmæssige hensyn ikke tilsidesættes, f.eks. fordi beslut-
ningen om udlicitering er båret af usaglige motiver eller hviler på et åben-
lyst urealistisk eller blot uigennemsigtigt grundlag. 
 
Det sidst anførte kan omskrives til en norm om, at en principbeslutning 
om udlicitering af en myndighedsopgave må være baseret på et sagligt 
kvalificeret skøn over de forventede økonomiske omkostninger og bespa-
relsesmuligheder ved en udlicitering, og efterlevelsen af denne norm må – 
som enhver anden retsnorm – kunne gøres til genstand for kontrol, f.eks. 
af overordnede myndigheder, de kommunale tilsynsmyndigheder eller 
ved et særligt godkendelsesnævn som nedenfor omtalt. Selv om det efter 
det ovenstående kan være vanskeligt at adskille retlige (retssikkerhedsmæs-
sige) vurderinger fra rene hensigtsmæssighedsvurderinger, må det herved 
fastholdes, at der principielt er tale om forskellige vurderinger, hvor den 
førstnævnte alene vedrører den her opstillede norm, mens den sidstnævn-
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te indebærer en væsentligt dyberegående vurdering af de økonomiske 
fordele og ulemper ved en udlicitering.28  
 
3.4. Beskrivelse af administrationsgrundlaget  
Myndigheden må foretage en detaljeret, retligt kvalificeret, beskrivelse af ad-
ministrationsgrundlaget for den opgave, der ønskes udliciteret.  
 
Grundlaget for potentielle tilbudsgiveres stillingtagen til et konkret for-
slag om udlicitering af en myndighedsopgave er en beskrivelse af samme 
med hensyn til opgavevaretagelsens forankring i den administrative orga-
nisation, omfanget og karakteren af det personale, der er beskæftiget her-
med, og de sagsgange, som myndigheden selv praktiserer. Der må i den 
forbindelse tillige foretages en afklaring af eventuelle former for samspil 
med andre myndigheder og private, f.eks. i forbindelse med fremskaffelse 
af relevante personoplysninger fra offentlige registre, rekvirering af forun-
dersøgelser, gennemførelse af samordnede kontrolbesøg ved flere myn-
digheder mv.  
 
En sådan afklaring af administrationsgrundlaget har ikke blot betydning 
for en vurdering af det økonomiske potentiale i en overtagelse af opgaven, 
men har også interesse i forhold til de arbejdsretlige regler om virksom-
hedsoverdragelse.29 Efter disse regler kan en tilbudsgiver, der vinder en kon-
trakt ved udlicitering, være forpligtet til – på uændrede løn- og ansættel-
sesmæssige vilkår – at overtage det personale, der hidtil har udført opga-
ven. Afgørende herfor er, om forholdet har karakter af en virksomheds-
overdragelse i lovens forstand, eller om myndigheden desuagtet har gjort 
overtagelse af personalet til et kontraktvilkår. 
 
Med en klargøring af administrationsgrundlaget sættes den ordregivende 
myndighed endvidere også i stand til at udarbejde udbudsmateriale og 
udarbejde et økonomisk overslag over omkostningerne som ovenfor 

                                                 
28 Forskellen illustreres af det fra kommunalretten kendte approbationsinstitut, som tidli-
gere omfattede et tilsyn med hensigtsmæssigheden af en lang række kommunale disposi-
tioner af økonomisk karakter. Efter de nugældende regler er dette tilsyn i hovedsagen 
begrænset til godkendelse af kommunale fællesskaber. 
29 Jfr. direktiv om virksomhedsoverdragelse 77/187/EØF som ændret ved 98/50/EF og 
kodificeret ved 2001/23/EF; direktivet er implementeret ved lov 111/1979 som ændret 
ved lov 441/2001; Se herom nærmere Ruth Nielsen, Udbud af offentlige kontrakter, 
2002,  s. 155 ff, og Erik Werlauff, ”Udlicitering og medarbejdere”, i Olesen og Steinicke 
2004, s. 99 ff.. 
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nævnt. En sådan klargøring er tillige nødvendig, for så vidt myndigheden 
selv ønsker at afgive et kontrolbud på opgavens varetagelse.30 Formålet 
med udarbejdelsen af sådanne kontrolbud er at sikre, at myndigheden 
ikke ved antagelsen af et eksternt bud pådrager sig meromkostninger i for-
hold til at udføre opgaven selv. Efter de gældende regler om udlicitering 
står det den udbydende myndighed frit for selv at afgive tilbud på den 
udbudte opgave, såfremt dette på forhånd er tilkendegivet i udbudsfor-
retningen. Hvis udarbejdelse af et økonomisk overslag som anbefalet gø-
res obligatorisk ved beslutning om udlicitering af myndighedsopgaver, er 
der næppe behov for også at gøre afgivelse af kontrolbud pligtmæssig, 
men en tilkendegivelse fra myndigheden om, at den agter at afgive kon-
trolbud, kan naturligvis i sig selv bidrage til at skabe (yderligere) sikkerhed 
for, at retssikkerhedsmæssige hensyn ikke tilsidesættes.31  
 
3.5. Principbeslutning om udlicitering 
Principbeslutning om udlicitering må træffes af det øverste beslutningskompe-
tente organ inden for vedkommende myndighedsområde. 
 
Hvis der som foreslået i næstfølgende punkt etableres en særlig kontrol-
ordning, hvorved forslag om udlicitering af myndighedsopgaver skal fore-
lægges et centralt nævn til godkendelse eller udtalelse, må det forudsættes, 
at myndigheden selv har truffet principbeslutning om forslaget, og at 
denne beslutning er sanktioneret af det øverste beslutningskompetente 
organ inden for vedkommende myndighedsområde, dvs. kommunalbe-
styrelse eller minister. Med dette krav sikres det, at der politisk er tilslut-
ning til konkrete udliciteringsforslag, og at beslutningsgrundlaget har 
fornøden kvalitet med hensyn til vurdering af retlige, administrative og 
økonomiske konsekvenser som ovenfor nævnt (jfr. afsnit 3.3).  
 
Beslutning om udlicitering af statslige myndighedsopgaver må efter det 
anførte være godkendt af ministeren, uanset hvilken myndighed der er 
tale om (styrelse, statsamt eller lokalt statsorgan).32 Det for statsadmini-
                                                 
30 Fin.min. cirk. 159/2002 § 10, jfr. vejl. med nærmere retningslinjer for kontrolbuddets 
udarbejdelse mv. 
31 Hertil kommer, at der kan være behov for nærmere at overveje de særlige regler om 
afgivelse af kontrolbud i forbindelse med udlicitering af myndighedsopgaver, jfr. neden-
for afsnit 3. 15.   
32 Tilsvarende gælder offentlige institutioner, der ved lov er etableret som selvejende insti-
tutioner, statsselskaber el. lign. med en selvstændig beslutningskompetence vedrørende 
egne anliggender. 
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strationen gældende ministerstyre indebærer formelt, at ministeren princi-
pielt har fuld beslutningsfrihed inden for sit ressortområde. En afvisning 
af et beslutningsforslag om udlicitering af en myndighedsopgave fra en 
statslig myndighed kan for så vidt ikke være bindende for ministeren, og 
det nedennævnte godkendelsesnævn kan heller ikke forpligte ministeren 
til at imødekomme eventuelle krav om indsættelse af særlige vilkår for en 
udlicitering. På den anden side må det formentlig betragtes som utænke-
ligt i praksis, at en minister vil iværksætte en udlicitering uden nævnets 
anbefaling eller afvise at efterkomme sagligt begrundede krav om indsæt-
telse af særlige udliciteringsvilkår.33  
 
En kommunal beslutning om udlicitering af en myndighedsopgave er i sig 
selv en form for myndighedsudøvelse, der som sådan vil være omfattet af 
tilsynsmyndighedernes legalitetskontrol med hensyn til beslutningens lov-
lighed i forhold til den pågældende hjemmelsbestemmelse i særlovgivnin-
gen. En sådan legalitetsprøvelse kan rent praktisk bl.a. være foranlediget 
af en henvendelse fra et mindretal i kommunalbestyrelsen. Da spørgsmå-
let om legaliteten af den foreslåede udlicitering også påses af den myndig-
hed, som efter det anførte skal godkende en kommunal principbeslutning 
om udlicitering, vil det dog være mest hensigtsmæssigt for tilsynsmyndig-
heden at henskyde vurderingen heraf til dette nævn, således at dobbelt-
administration undgås. Nævnets afgørelse er  bindende for vedkommende 
kommunalbestyrelse eller amtsråd, idet håndhævelse af samme må ske 
gennem de kommunale tilsynsmyndigheder. 
 
3.6. Godkendelse af principbeslutning 
Myndighedens beslutning om udlicitering kan forelægges et dertil nedsat organ 
med særlig juridisk ekspertise til udtalelse eller godkendelse. 
 
Det er under alle omstændigheder ikke muligt på forhånd at angive samt-
lige relevante kriterier for udlicitering af samtlige myndighedsopgaver, 
som der politisk kunne være interesse for at udlicitere. En stillingtagen må 
i sidste ende bero på en samlet vurdering, hvor det af retssikkerhedsmæssi-
ge grunde vil være vigtigt, at der så vidt muligt udvikles en fælles praksis 

                                                 
33 I givet fald vil spørgsmålet kunne tages op i vedkommende folketingsudvalg. Herud-
over kan der indføres en pligt for vedkommende fagminister til i sådanne tilfælde at 
forelægge spørgsmålet for Justitsministeriet til udtalelse om de retlige/retssikker-
hedsmæssige konsekvenser; dermed ville det sikres, at Lovafdelingen også tager stilling til 
substansen i et lovforslag af denne art. 
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med hensyn til, på hvilke vilkår det er forsvarligt at bringe en opgave i 
licitation. Til dette formål kan der nedsættes et godkendelsesnævn som et 
retligt uafhængigt nævn, f.eks. under Finansministeriet, med beføjelse til at 
vurdere statslige og kommunale myndigheders forslag om udlicitering af 
myndighedsopgaver.  
 
Nævnets primære opgave vil da være at vurdere lovligheden og forsvarlig-
heden af en udlicitering af konkrete opgaver ud fra de retlige kriterier, 
som er indeholdt i den generelle hjemmelslov. Det må herved understre-
ges, at en vurdering af lovligheden ikke blot angår opgavens afgrænsning i 
forhold til den foreliggende hjemmelsbestemmelse, men også om myn-
dighedens krav til opgavevaretagelsen opfylder kravene i foreliggende lov-
givning og gældende ret i øvrigt. Hertil hører endvidere også en vurdering 
af, hvorvidt myndigheden har foretaget et sagligt kvalificeret skøn over 
omkostninger og besparelsesmuligheder, som den har pligt til efter lov-
givningen eller administrative forskrifter.34  
 
Hvad angår forsvarligheden af en udlicitering, må det endvidere under-
streges, at det er myndighedens beslutning om udlicitering, der vurderes, 
og ikke eventuelle afgivne tilbud på opgavens løsning. Der kan være man-
ge forskellige måder, hvorpå de administrative opgaver kan varetages, 
hvoraf nogle kan være bedre og/eller billigere end andre. Vurderingen af, 
hvilket tilbud der skal foretrækkes, er den ordregivende myndigheds egen 
beslutning. Det afgørende i denne sammenhæng er alene beslutnings-
grundlaget for opgavens udlicitering, herunder det foreliggende rets-
grundlag sammenholdt med det administrationsgrundlag, som den udlici-
terende myndighed selv praktiserer, og de vilkår, der i øvrigt opstilles for 
opgavevaretagelsen. Det er denne konstellation, som nævnet skal vurdere 
forsvarligheden af ud fra retlige betragtninger, og som også udgør (en del 
af) grundlaget for de enkelte myndigheders egen vurdering af indkomne 
tilbud på en opgave.35 
 

                                                 
34 Det er de retlige grænser for skønsudøvelsen, der hermed sættes under kontrol, herun-
der mht. overholdelse af den ovenfor pkt. 3 anførte norm om udøvelse af et sagligt kvali-
ficeret skøn. Selve skønsudøvelsen – og den heri liggende økonomiske hensigtsmæssig-
hedsvurdering – anfægtes derimod ikke ved en sådan kontrol. 
35 Jfr. nedenfor afsnit 3.15 om ordregivers prækvalifikation af tilbudsgivere og valg af 
tilbud. 
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Nævnet bør sammensættes af personer, der opfylder retsplejelovens mini-
mumsbetingelser for at kunne udnævnes som landsdommer,36 og kan 
f.eks. bestå af syv medlemmer med en lands- eller højesteretsdommer som 
formand og derudover med repræsentanter fra  universitetsverden, advo-
katstanden, de kommunale organisationer og de mest centrale ministerier 
(Finansministeriet, Justitsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et). Med denne sammensætning af nævnet tilgodeses i vid udstrækning 
retlige og retssikkerhedsmæssige hensyn. Det gælder også i forhold til de 
ministerielle og kommunale repræsentanter, hvis medvirken er særligt 
begrundet ved deres kendskab til de praktiske administrative forhold i stat 
og kommuner, og som i øvrigt må være uimodtagelige for instruktioner 
fra deres respektive ministerier/ organisationer med hensyn til sagernes 
behandling i dette nævn.  
 
3.7. Kontrahentens materielretlige forpligtelser  
Den udførende private virksomhed er bundet af gældende retsregler og eventu-
elle tjenesteforskrifter mht. udførelsen af den pågældende opgave. 
 
Som anført under afsnit 3.2 er udlicitering af myndighedsopgaver uund-
gåeligt sammenknyttet med de retsregler og tjenesteforskrifter, som normerer 
udførelsen af de pågældende opgaver. Det er derfor en selvfølge, at den kon-
traherende virksomhed er bundet til at løse en myndighedsopgave ud fra 
disse forud givne regelsæt. Ligeledes er kontrahenten forpligtet af de al-
mindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed, lighed og 
proportionalitet ved udøvelsen af eventuelle skønsbeføjelser. Den konkre-
te udliciteringsaftale må således efter sit indhold gå ud på at specificere 
opgaven med udgangspunkt i det eller de relevante regelsæt med dertil 
hørende administrativ praksis, eventuelle foreliggende (interne) forskrifter 
af indholdsmæssigt art foruden nævnte retsgrundsætninger.  
  
Derimod kan den kontraherende part forholde sig frit til eventuelle myn-
dighedsinterne forskrifter af organisatorisk og proceduremæssig art, dvs. for-
skrifter vedrørende administrative, personalemæssige og proceduremæssi-
ge rammer for opgavens udførelse, idet det netop må formodes at være på 
disse variabler, at der kan etableres en konkurrence mellem forskellige 

                                                 
36 Dvs. har juridisk kandidateksamen og et vist bredere juridisk erfaringsgrundlag (i 
praksis svarende til minimum 3 års beskæftigelse), jfr. retsplejelovens § 42, stk. 3, og § 
43. 
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tilbudsgivere.37 Noget andet er, at myndighedsinterne forskrifter som 
nævnt må oplyses i forbindelse med udbud af kontrakter af den omhand-
lede type. Tilsvarende gælder særlige lovbestemte krav til personalets ud-
dannelsesmæssige kvalifikationer og/eller organisatoriske og procedure-
mæssige forhold, som ikke uden særskilt hjemmel kan fraviges, og som 
efter omstændighederne kan afskære eller vanskeliggøre udlicitering (jfr. 
herom nærmere nedenfor afsnit 4.10). 
 
3.8. Kontrahentens proceduremæssige forpligtelser 
Den kontraherende virksomhed, hvortil opgaven er delegeret, er forpligtet af 
gældende regler om myndigheders sagsbehandling (forvaltningslov mv.). 
 
Almindelige procedureregler er som udgangspunkt ikke gældende for priva-
te virksomheder, uanset om de beskæftiger sig med opgaver, som typisk 
varetages i offentligt regi. Forvaltningslovens § 1, stk. 2, indeholder gan-
ske vist en bemyndigelse til vedkommende minister til at udstrække lo-
vens anvendelsesområde til private institutioner mv., ”i det omfang de ved 
eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på 
statens eller kommunens vegne” (jfr. tilsvarende bestemmelse i offentlig-
hedslovens § 1, stk. 3). Ved delegation af myndighedsvirksomhed til pri-
vate er en sådan bemyndigelsesbestemmelse dog næppe tilstrækkelig, idet 
det ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn må foretrækkes, at forholdet er 
reguleret direkte ved lov (dvs. i den generelle hjemmelslov), f.eks. med en 
bestemmelse svarende til den sociale retssikkerhedslovs § 43, stk. 2 og 3; 
stk. 2 er – med enkelte udeladelser – sålydende: 
 

”Når en myndighed overlader opgaver efter lov om … til 
andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reg-
lerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til 
den opgave, der udføres”.  

 
I modsætning til faktisk prægede tjenesteydelser, der som udgangspunkt 
ikke er omfattet af de generelle forvaltningsretlige regler, vil således i hvert 
fald myndighedsudøvelse i form af behandling af sager, hvori der er eller 
vil blive truffet afgørelse med bindende virkning for adressaten, dermed 
være omfattet af de generelle forvaltningsretlige procedureregler, dvs. for-

                                                 
37 For så vidt udliciteringen indebærer en virksomhedsoverdragelse, skal personalets ansæt-
telsesforhold dog som udgangspunkt opretholdes uændret, jfr. ovenfor afsnit 3.4 om 
virksomhedsoverdragelsesloven af 1979. 
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valtningslovens regler om sagsbehandling mv. og offentlighedslovens reg-
ler om aktindsigt.38 Tilsvarende gælder den lov om retssikkerhed ved for-
valtningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, som ju-
stitsministeren har stillet forslag til.39 Det betyder, at den kontraherende 
virksomhed – for den udliciterede opgaves vedkommende – reelt vil være 
stillet som en afdeling eller ”filial” af den udliciterende myndighed, selv 
om den udadtil handler i eget navn (jfr. ligeledes nedenfor afsnit 3.9 og 
3.10 om klagebehandling). 
  
Den udliciterende myndighed bør også herudover være forpligtet til at 
stille særlige krav til sagsbehandlingen afhængig af sagsområdets karakter, 
herunder krav om sagsbehandlingsfrister, rutiner for virksomhedens 
egenkontrol med sagsbehandlingen, kvaliteten af evt. forundersøgelser etc. 
Ex tuto bør det endvidere også fremgå af kontraktgrundlaget, at den kon-
traherende virksomhed er forpligtet til at iagttage ”god forvaltningsskik”. 
Endelig bør den udliciterende myndighed være berettiget og forpligtet til 
selv at foretage tilsyn med den kontraherende virksomhed. Specielt for så 
vidt angår sagsbehandlingsfrister må det bemærkes, at navnlig myndigheds-
afgørelser er ”sårbare” over for forsinkelser med sagsbehandlingen, og at 
fastsættelse af frister for sådanne afgørelser derfor kan være særligt indice-
ret i forbindelse med udlicitering af denne type opgaver. Under alle om-
stændigheder er det af stor betydning for borgernes retssikkerhed, at der 
så vidt muligt sker en – operativ – klargøring af de gensidige forventnin-
ger til opgavernes løsning i denne forbindelse.  
 
3.9. Den delegerende myndigheds ansvar 
Opgaven må udføres på den delegerende myndigheds ansvar, således at denne 
myndighed er adressat for klager over eventuelle mangler eller fejl og forsøm-
melser. 
 

                                                 
38 Jfr. tillige arkivloven og persondataloven, hvilken sidstnævnte lov dog under alle om-
stændigheder også omfatter databehandling, der udføres af private virksomheder, jfr. 
nedenfor afsnit 3.12. Sml. endvidere den i afsnit 2.2, note 15, omtalte nyordning af 
biltilsynet, hvor der efter lovforslagets § 5, stk. 2, nr. 2, skal kunne stilles krav om, at 
”forvaltnings- og offentlighedsloven helt eller delvis skal gælde for virksomheder, der har 
tilladelse til at foretage syn eller omsyn”.  
39 Lovforslag L 96/2003 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb 
og oplysningspligter mv. (fremsat 26/11 2003). Forslaget bygger på Retssikkerheds-
kommissionens betænkning nr. 1428/2003. 
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Ved udlicitering af opgaver uden for myndighedsområdet er den kontra-
herende part som udgangspunkt adressat for klager fra borgeren over 
mangler ved den leverede ydelse, herunder fejl og forsømmelser i forbin-
delse med ydelsens levering. Den udliciterende myndighed har ganske vist 
fortsat det finansielle og politiske ansvar for opgavens udførelse, ligesom 
myndigheden kan gøre et retligt, herunder erstatningsretligt, ansvar gæl-
dende over for den private virksomhed ved eventuel misligholdelse af 
kontrakten. Påtale af mangler, fejl og forsømmelser ved levering af en 
(tjeneste-)ydelse til borgeren må derimod gøres gældende af denne direkte 
over for virksomheden, jfr. hertil Bent Christensen, Responsum, side 15:  
 

”Hvis tjenesteydelsen præsteres af en privat entreprenør, er 
det denne, der er den endelige adressat for klager, selv om 
klagen evt. indgives gennem forvaltningen. Klager rettet til 
den politiske ledelse må gå ud på, at denne overhovedet har 
indgået en aftale med den private entreprenør eller ikke påset 
denne aftales overholdelse”.  

 
Ved udlicitering af myndighedsopgaver vil udgangspunktet derimod være 
det modsatte: Opgaven udføres formelt i virksomhedens eget navn, men 
på den udliciterende myndigheds vegne og (retlige) ansvar, således at 
eventuelle mangler, fejl eller forsømmelser i forbindelse med behandlin-
gen af den konkrete sag må gøres gældende direkte over for vedkommen-
de myndighed. Denne ordning kan formentlig støttes på en almindelig 
retsgrundsætning, som bl.a. har fundet udtryk i en ombudsmandsudtalel-
se, og som er begrundet i retssikkerhedsmæssige hensyn, herunder hensy-
net til at borgeren kan hævde sin ret ad de for myndighedsudøvelse gæl-
dende sædvanlige kanaler, dvs. ved klage til 1. instansen og herfra videre 
til eventuelle rekursmyndigheder eller til de kommunale tilsynsmyndig-
heder og ombudsmanden (jfr. nedenfor afsnit 3.10).40  
 
I tilfælde af, at afgørelsen eller handlingen har påført borgeren et økono-
misk tab, kan der blive tale om at gøre et erstatningsansvar gældende. 

                                                 
40 Utrykt udtalelse, j.nr. 1986-142-42, som omtalt i Forvaltningsret, s. 146, jfr. ligeledes 
Responsum, s. 19. Sagen angik bedømmelsen af et – privatretligt begrundet – erstatnings-
krav, som myndigheden havde overladt til sit forsikringsselskab. De samme hensyn gør 
sig imidlertid gældende ved overdragelse af bedømmelsen af et offentligretligt krav til en 
privat virksomhed, hvorfor der næppe er grund til at behandle tilfælde af udlicitering af 
myndighedsudøvelse anderledes. 
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Sådanne krav må efter dansk rets almindelige grundsætninger gøres gæl-
dende direkte over for den kontraherende part. Det erstatningsretlige 
ansvar følger således normalt den, der har ret til at lede arbejdets udførel-
se,41 i dette tilfælde den kontraherende virksomhed. Dette gælder som 
udgangspunkt også, uanset at kontrahenten er undergivet den delegeren-
de myndigheds kontrol og tilsyn, idet denne kontrol- og tilsynsvirksom-
hed hovedsagelig kun udøves til varetagelse af almindelige samfundsinte-
resser og dermed ikke kan anses som værn for individuelle interesser.42 
Dette udgangspunkt må dog formentlig fraviges, i det omfang den kon-
traherende part – som her forudsat – gives beføjelse til at optræde som 
offentlig myndighed.43 I hvert fald må spørgsmålet om offentlige myndig-
heders eventuelle ansvar for den kontraherende virksomheds fejl og for-
sømmelser under varetagelsen af egentlige myndighedsopgaver overvejes i 
forbindelse med fastlæggelsen af en generel hjemmelslov om udlicitering 
af myndighedsudøvelse.44 
 
3.10. Kontrol af myndighedsudøvelsens lovlighed 
Myndighedsakter og -handlinger kan indbringes til prøvelse hos dertil indret-
tede kontrolmyndigheder i samme omfang som hidtil. 
 
Som ovenfor nævnt varetages den udliciterede virksomhed på den udlici-
terende myndigheds ansvar. Det er derfor også denne myndighed, der 
som 1. instans i det administrative system skal forholde sig til eventuelle 
klager over de afgørelser, der bliver truffet af den kontraherende virksom-
hed, henholdsvis de myndighedshandlinger der bliver udført af samme. 
Den udliciterende myndighed er retligt set ikke nogen klagemyndighed, 
men i givet fald netop alene organ for genoptagelse af en sag i 1. instans 
                                                 
41 Orla Friis Jensen: Offentligretligt erstatningsansvar, i Forvaltningsret, Almindelige em-
ner, 1997, s. 479. 
42 Betænkning nr. 214/1959 om Statens og kommunernes erstatningsansvar, s. 26. 
43 Sml. bet. op. cit., s. 18, om de af fiskeriforeningen efter ferskvandslovgivningen ansatte 
opsynsmænd, der varetager en myndighedsfunktion under ansvar over for ministeriet. 
Efter reglerne skal ministeriet godkende valget af såvel som foreningens instruks for 
samme, og har yderligere ret til at forlange vedkommende afskediget. Bet. antager, at 
opsynsmanden ”vistnok herefter anses for en slags offentlig funktionær, hvis fejl og for-
sømmelser kan pådrage staten et erstatningsansvar”; se med tilslutning Orla Friis Jensen, 
op. cit., s. 478. 
44 Ved eventuel fastlæggelse af et erstatningsansvar for den udliciterende myndighed, må 
det samtidig præciseres, at myndigheden har regreskrav over for kontrahenten efter dansk 
rets almindelige regler, og at skadelidte ikke kan gøre noget krav gældende mod skade-
volder. 
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efter borgerens anmodning (såkaldt remonstration). I praksis vil klager dog 
normalt blive håndteret på den måde, at disse oversendes til den kontra-
herende virksomhed til fornyet behandling og afgivelse af indstilling til 
myndigheden, der herefter beslutter, om afgørelsen skal fastholdes eller 
ændres. 
 
Med dette forbehold må den udliciterende myndighed således opretholde 
fornøden administrativ og personalemæssig kapacitet til at behandle en sag 
på et hvilket som helst givet niveau, som måtte give anledning til kla-
ge/remonstration, herunder klage over manglende sagsoplysning, afskæ-
ring af aktindsigt eller kontradiktion, mangelfuld begrundelse, ulovlig 
eller urigtig afgørelse og/eller fejl og forsømmelser ved udførelse af en 
myndighedshandling. Specielt for så vidt angår klager over indholdsmæs-
sige mangler ved den trufne afgørelse, må myndigheden have fornøden 
kapacitet til at foretage en fuldstændig efterprøvelse af retsanvendelsen 
såvel som af en eventuel skønsudøvelse, dvs. af afgørelsens legalitet og 
hensigtsmæssighed. Tilsvarende gælder med hensyn til bedømmelse af 
retmæssigheden af påklagede myndighedshandlinger.  
 
Myndighedens afgørelse må i sig selv kunne gøres til genstand for (egent-
lig) klage ad de sædvanlige kanaler (tilsyns- og rekursorganer samt om-
budsmand) i overensstemmelse med de herom gældende regler (om klage-
frister og prøvelsesgrundlag mv.). Den kontraherende virksomhed er selv-
sagt forpligtet til at indrette sin virksomhed efter de afgørelser, som træf-
fes af den udliciterende myndighed, overordnede klagemyndigheder eller 
eventuelt domstolene. Klagebehandling, der fører til ændring af en fore-
liggende praksis, kan nødvendiggøre genforhandling af kontrakten med 
den private virksomhed (jfr. herom nedenfor afsnit 3.14). 
 
3.11. Myndighedernes rådighed over sagsmateriale 
Den udliciterende myndighed må have fuld adgang til den kontraherende 
virksomheds sagsakter og eventuelle elektroniske sagsbehandlingsprogrammer. 
 
De sagsakter, som genereres ved private virksomheders udførelse af myn-
dighedsopgaver, må utvivlsomt betragtes som ”offentlig ejendom”, der som 
sådan skal stilles til rådighed på den udliciterende myndigheds anfor-
dring, herunder i forbindelse med eventuelt tilsyn med den kontraheren-
de virksomhed. Tilsvarende gælder naturligvis ved eventuel tilbagetagelse 
og genudbud af opgaven. En sag er ikke nødvendigvis slut, blot fordi der 



 41

er truffet en afgørelse – afgørelsen kan blive påklaget eller ændrede om-
stændigheder og ny lovgivning kan måske begrunde en tilbagekaldelse af 
afgørelsen. Hertil kommer, at nogle afgørelser har eller kan få videreræk-
kende betydning som præjudikater, og at alle afgørelser principielt er med 
til at lægge et mønster for fremtidige beslutninger. Endelig har ethvert 
sagsmateriale også historisk betydning, som nødvendiggør, at dette må 
sikres for eftertiden.45  
  
Ved eventuel elektronisk behandling og lagring af sagsakter må den udlici-
terende myndighed endvidere – af sikkerhedsmæssige grunde – have fuld 
(on line) adgang til virksomhedens informations- og kommunikationssy-
stemer, ligesom den må have fuld indsigt i eventuelle digitale sagsbehand-
lingsprogrammer. Det sidste gælder uanset, om virksomheden selv måtte 
have bekostet udvikling af sådanne programmer, idet myndigheden om-
vendt er forpligtet til at hemmeligholde sin viden herom, samtidig med at 
den kontraktligt kan forpligte sig til heller ikke selv at anvende de pågæl-
dende programmer ved eventuel genovertagelse af opgaven. Den udlicite-
rende myndigheds adgang og kendskab til virksomhedens elektroniske 
systemer er på sin side modstykket til, at den kontraherende virksomhed 
må gives adgang til offentlige myndigheders registre, i det omfang det er 
nødvendigt til behandling af de konkrete sager, som er omfattet af den 
udliciterede myndighedsudøvelse. 
  
Hemmeligholdelse af oplysninger som ovenfor nævnt kan allerede ske 
med hjemmel i offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, om beskyttelse af 
oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder, der har væ-
sentlig økonomisk betydning for den pågældende virksomhed. Mere ge-
nerelt, men med en svagere grad af beskyttelse, kan oplysninger tillige 
undtages fra aktindsigt i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til be-
skyttelse af private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter 
forholdets særlige karakter er påkrævet, jfr. § 13, stk. 1, nr. 6. Disse be-
stemmelser finder dog kun anvendelse efter en konkret vurdering af styr-
ken af de foreliggende (privat-)økonomiske interesser, hvorfor det bør 
overvejes at indføre en særskilt hjemmel i den generelle hjemmelslov for 
(ubetinget) hemmeligholdelse af oplysninger om digitale sagsbehand-
lingsprogrammer, der er udviklet af en kontraherende virksomhed til brug 
for varetagelse af en udliciteret opgave. 
 
                                                 
45 Jfr. arkivlovens regler om behandling af myndighedernes offentlige arkivalier (§ 7). 
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3.12. Særlige garantier for persondatasikkerhed 
Den kontraherende virksomheds behandling af personoplysninger må omgær-
des med fornødne sikkerhedssystemer. 
 
Private virksomheder, der behandler personoplysninger som led i udførel-
sen af en myndighedsopgave, vil umiddelbart være omfattet af persondata-
lovens regler.46 Endvidere er virksomheden forpligtet af de regler, der gæl-
der efter forvaltningsloven om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige 
oplysninger. Omvendt forudsættes virksomheden som nævnt at kunne 
rekvirere personoplysninger fra andre myndigheder i samme omfang, som 
den udliciterende myndighed selv ville kunne gøre det. Afhængig af om-
fanget og karakteren af de personoplysninger, der indgår i sagsbehandlin-
gen, må behandlingen heraf være omgærdet af fornødne sikkerhedssyste-
mer, herunder eventuelt ved (offentlig) akkreditering af virksomhedens 
medarbejdere eller indførelse af en særlig certifikationsordning for private 
virksomheder.47  
  
En delegeret opgave kan efter almindelige retsgrundsætninger ikke frit 
videredelegeres til andre. Den kontraherende virksomhed kan derfor som 
udgangspunkt heller ikke videredelegere dele af en opgave, f.eks. den digi-
tale behandling af en sag (programmering, indtastning mv.) til andre virk-
somheder, endsige virksomheder hjemhørende i udlandet. Det sidste – 
forbudet mod videredelegation til udenlandske virksomheder – gælder 
dog efter de fællesskabsretlige regler kun overførsel af personoplysninger 
til tredjelande, dvs. lande uden for Det Europæiske Fællesskabs område, 
som EU ikke har indgået aftale med, jfr. persondatadirektivet 94/46/EF 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af per-
sonoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.48  
 

                                                 
46 Særligt hvad angår lovens regler om den dataansvarliges oplysningspligt ved indsamling 
af personoplysninger, jfr. § 29, kan det være nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at den 
udliciterende (dataansvarlige) myndighed på forhånd – som et led i udbudsvilkårene – 
fastsætter, hvorledes disse regler konkret skal administreres af databehandleren (den 
kontraherende part). 
47 Om særligt følsomme oplysninger som grænse for udlicitering, se nedenfor afsnit 4.7. 
48 Jfr. persondatalovens kap. 7. 
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3.13. Garantier for disponering af offentlige midler 
Ved myndighedsudøvelse, der er forbundet med overførsel af offentlige midler 
til private, er den kontraherende virksomhed forpligtet af de for offentlige 
myndigheder gældende regler om regnskab og revision. 
 
En lang række myndighedsopgaver går ud på at træffe afgørelse om tilde-
ling af offentlige midler i form af kontanthjælp til enkeltpersoner, stats-
støtte til virksomheder o. lign. Ved udlicitering af sådanne opgaver må 
det være forudsat, at den kontraherende virksomhed er underlagt de for 
offentlige myndigheder gældende sædvanlige regler om regnskab og revi-
sion. Det forudsættes herved, at der ved kontrakten er etableret en særlig 
trækningsret på den udliciterende myndigheds kasse til sådanne formål. 
Hvis ordningen derimod er den, at den kontraherende virksomhed blot 
giver besked til den udliciterende myndighed i hvert enkelt tilfælde, hvor 
der skal foretages en udbetaling, således at myndigheden formelt set selv 
disponerer sine midler, påhviler den regnskabs- og revisionsmæssige for-
pligtelse alene myndigheden. 
  
Det må bero på en konkret vurdering, hvilken af de to nævnte kontrakt-
modeller der skal foretrækkes. Den førstnævnte model er vel den hurtigste 
og mest smidige i forhold til afgørelsens adressat, hvad der kan have be-
tydning ved udbetaling af individuelle ydelser som f.eks. kontanthjælp, 
pensioner o. lign. Ved disponering af større midler til enkeltstående for-
mål, som det f.eks. er tilfældet ved administration af økonomiske støtte-
ordninger, er det formentlig både sikrest og fuldt tilstrækkeligt at over-
sende afgørelsen til den udliciterende myndighed ”til videre foranstalt-
ning”. Udgifter til regnskab og revision må i begge tilfælde kunne tillægges 
eksterne bud som følgeomkostninger for myndigheden (jfr. ovenfor afsnit 
3.4). 
 
3.14. Kontraktligt forbehold for regelændringer 
Der må i udliciteringsaftalen tages forbehold for genforhandling af aftalen 
eller tilbagetagelse af opgaven ved eventuelle regel- og praksisændringer. 
 
Det er sædvanligt, at lovregler ændres, og at forudsætningerne for aftaler, 
der er baseret på ældre lovgivning, dermed også ændres. Dette problem 
bliver større, desto længere tid aftalen løber over, men er under alle om-
stændigheder af vital betydning ved netop myndighedsudøvelse, hvor 
regelændringer gælder umiddelbart for enhver borger, der er omfattet af 
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reglerne. Aftaler skal som udgangspunkt holdes, og den offentlige aftale-
part kan således ikke ensidigt ændre aftalevilkår. Det er derfor nødven-
digt, at der i aftaler om udlicitering af myndighedsopgaver tages forbehold 
for eventuelle fremtidige ændringer af regelgrundlaget for den udliciterede 
virksomhed, herunder ved indsættelse af forbehold for genforhandling af 
kontrakten mod kompensation eller tilbagetagelse af opgaven, hvis der 
ikke kan opnås enighed om vilkårene for en ny aftale, idet der i sidst-
nævnte tilfælde må ydes erstatning efter de sædvanlige regler.  
 
I tilfælde af, at der ved klagesager etableres en ændret praksis, der påfører 
den kontraherende virksomhed øgede udgifter, må det ligeledes afgøres 
ved forhandling, om kontrakten skal ændres. Det bør i den forbindelse 
overvejes at gøre indsættelse af en klausul om voldgift til et standardvilkår 
i de her omhandlede kontrakter, således at det sikres, at der findes en hur-
tig løsning på eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne. I sager, 
hvor den kontraherende virksomheds afgørelser jævnligt underkendes 
som ugyldige, og hvor der dermed foreligger et kontraktbrud, må den 
udliciterende myndighed endvidere være berettiget – og efter omstændig-
hederne forpligtet – til at genovertage sagsbehandlingen helt eller delvis. 
Eventuelle civilretlige tvister i den forbindelse må da afgøres efterfølgende 
ved voldgift eller dom efter de sædvanlige regler om kontraktsansvar. 
  
Ved forbehold for genforhandling af kontrakter, som har været bragt i 
udbud, er den offentlige aftalepart forpligtet af de særlige udbudsretlige 
regler, hvorefter der ved større ændringer af den udliciterede opgave må 
foretages fornyet udbud af kontrakten. Vurderingen af, om der er tale om 
større eller mindre ændringer, må i almindelighed bero på, om ændrin-
gerne relativt ubesværet kan indpasses i det foreliggende aftalesæt, og om 
eventuelle medfølgende udgiftsstigninger overstiger de gældende tærskel-
værdier for udbud af offentlige kontrakter. 
 
3.15. Regler for udbud af offentlige kontrakter 
Udliciteringsaftalen må også i øvrigt indgås under overholdelse af de for ud-
bud af offentlige kontrakter gældende regler. 
 
Udlicitering af myndighedsopgaver må som udgangspunkt gennemføres 
efter de for udbud af offentlige kontrakter gældende regler, hvor det vil 
være mest nærliggende at anvende de for tjenesteydelseskontrakter gældende 
regler om tærskelværdier, valg af udbudsprocedure samt udvælgelse og 
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tildeling af kontrakter.49 Disse regler kan bringes i anvendelse ved simpel 
henvisning hertil i den rammelov, der skal afgive hjemmel for udlicitering 
af myndighedsopgaver. Hertil kommer de regler om tidsbegrænsning af 
udliciteringsaftaler og mulighed for afgivelse af kontrolbud, som er udvik-
let i dansk og fællesskabsretlig praksis vedrørende udbud af offentlige kon-
trakter, og som også bør indgå som en del af aftalegrundlaget. 
 
Udbud af kontrakter om myndighedsudøvelse er imidlertid ikke omfattet 
af hverken EU’s udbudsregler eller EU-rettens almindelige regler om 
etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser.50 Der må derfor 
tages stilling til, i hvilken udstrækning disse regler og principper skal finde 
anvendelse på det foreliggende område. I hvert fald i to henseender bør 
det overvejes at indlægge visse forbehold i rammeloven: Det gælder for det 
første med hensyn til det efter udbudsdirektiverne gældende forhandlings-
forbud, hvorefter udbud efter forhandling kun undtagelsesvist kan finde 
sted, og hvor forhandlingsforbudet i øvrigt i praksis håndhæves restrik-
tivt.51 For det andet gælder det med hensyn til adgangen til at vægte til-
budsgiveres større eller mindre administrative erfaring ikke blot ved ud-
vælgelsen af kvalificerede tilbudsgivere (prækvalifikationen), men også 

                                                 
49 Jfr. bkg. 651/2002 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesafta-
ler i Den Europæiske Union. Ved rådsvedtagelse 2/2 2004 er tjenesteydelsesdirektivet 
samt bygge- og anlægs-direktivet og vareindkøbsdirektivet blevet sammenskrevet til ét 
nyt direktiv, der er under implementering til dansk ret (jfr. nærmere 
www.ks.dk/udbud/regler/paa_vej/generelt/). Eventuelle ændringer af relevans i nærvæ-
rende sammenhæng omtales i teksten/noterne nedenfor.  
50 Michael Steinicke og Lise Groesmeyer: EU’s udbudsdirektiver med kommentarer, 2003 
(s. 161 med bemærkninger til Tjenesteydelsesdirektivets art. 1, jfr. Traktatens art. 45 og 
55). Som her anført skal undtagelsesbestemmelsen i art. 45 fortolkes indskrænkende, 
således at kun ”sådan virksomhed, som i sig selv er direkte og særligt forbundet med 
udøvelse af offentlig myndighed”, er omfattet. 
51 Tjenesteydelsesdirektivets art. 11, jfr. udbudskommentaren, op. cit., s. 465 ff. Det nye 
direktiv som omtalt i note 49 indfører på dette punkt en ny udbudsform – den konkur-
renceprægede dialog – der er en mellemform mellem traditionelt udbud og udbud efter 
forhandling. Med denne udbudsform, der er forbeholdt kontrakter om mere komplekse 
sagsforhold, og som endvidere forudsætter prækvalifikation af egnede tilbudsgivere, 
institueres en særlig dialogfase, hvorved udbyder kan drøfte alle aspekter af kontrakten 
med tilbudsgiverne med henblik på afgrænsning af løsningsmuligheder og (yderligere) 
udskillelse af tilbudsgivere ud fra de fastsatte tildelingskriterier. Se hertil endvidere Ruth 
Nielsen 2002, s. 169 f.  
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som tildelingskriterium, i det omfang ordregivende myndighed har valgt 
at foretrække det økonomisk mest fordelagtige tilbud.52  
 
De nærmere regler om udbudsprocessen må fastlægges administrativt – 
eventuelt i bekendtgørelsesform med hjemmel i rammeloven. Hvad særlig 
angår afgivelse af kontrolbud kan der være behov for at overveje de eksi-
sterende regler i forhold til udbud af myndighedsopgaver. Efter vejl. om 
cirk. 159/2002, ad § 10, stk. 5, kan således kun ”midlertidige” følgeom-
kostninger medregnes ved sammenligning af kontrolbud med eksterne 
bud. For myndighedsopgavers vedkommende må denne regel dog efter 
det tidligere anførte udstrækkes til også at omfatte faste eller ”permanen-
te” følgeomkostninger, som f.eks. er forbundet med varetagelsen af særlige 
tilsyns- eller kontrolopgaver i forhold til den udliciterede opgave.53 Lige-
ledes forekommer det tvivlsomt, om bestemmelsen i cirk. § 10, stk. 8, om 
videreførelse af en opgave efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed i 
tilfælde af annullation af udbud på grundlag af et kontrolbud, kan eller 
bør opretholdes i forbindelse med den her omhandlede type af opgaver.54  
 
Uanset hvilken udformning reglerne om udbud af kontrakter om myn-
dighedsopgaver gives, må håndhævelsen af samme – for så vidt angår of-
fentligretlige spørgsmål – henlægges til Klagenævnet for Udbud, hvilket i 
givet fald kræver indsættelse af særskilt hjemmel hertil i rammeloven, idet 
klagenævnet som udgangspunkt kun behandler klager over overtrædelser 
af fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter.  

                                                 
52 Tjenesteydelsesdirektivets art. 32, smh. m. art. 36, hvorefter administrative erfaringer 
principielt kun kan tillægges vægt i forbindelse med prækvalifikationen af tilbudsgivere; 
cfr. om sondringen mellem udvælgelses- og tildelingskriterier udbudskommentaren, op. 
cit., s. 786, med bemærkning om, at der ikke i praksis kan trækkes nogen klar grænse 
mellem disse kriterier. Med den ovenfor i note 46 omtalte dialogprægede udbudsform, 
som institueres med det nye udbudsdirektiv, udstrækkes adgangen til at lægge dette 
kriterium til grund til den såkaldte dialogfase. 
53 Jfr. ovenfor afsnit 3.4 (om fastholdelse af egenkompetence til udførelse af særlige til-
syns- og kontrolopgaver) og afsnit 3.13 (om udførelse af særlige regnskabs- og revisi-
onsmæssige opgaver). 
54 Efter Budgetvejledning 2001, pkt. 2.6.6.1., er reglerne om indtægtsdækket virksomhed 
udformet med henblik på ”varer og tjenesteydelser”, og der kan efter de herom gældende 
bestemmelser ikke gives hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed, hvis der for 
kredsen af aftagere består en pligt til at aftage de pågældende varer eller tjenesteydelser. 
En sådan pligtmæssig relation foreligger imidlertid også for så vidt angår myndighedsud-
øvelse enten direkte, som når en vis adfærd kræver tilladelse, eller indirekte, som når en 
bestemt retsposition kun kan opnås ansøgning.  
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4. Grænser for udlicitering af myn-
dighedsopgaver 

 
 
4.1. Retstraditionen som vejledende norm 
Grundlaget for en afgrænsning af, hvilke opgaver der overhovedet kan bringes 
i licitation, må søges i – altid usikre – betragtninger over de retstraditioner, 
der knytter sig til retsstaten og hermed forbundne forestillinger. 
 
Fastlæggelsen af de vilkår, hvorunder overdragelse til private kan foretages 
af udliciteringsegnede myndighedsopgaver, er til dels et retspolitisk 
spørgsmål. Dette gælder i endnu højere grad den grænsedragning, der 
søges foretaget i det følgende med hensyn til, hvilke myndighedsopgaver 
der kan antages at være mindre henholdsvis helt uegnede til udlicitering. 
De vurderinger, som redegørelsen herved bygger på, er baseret på den for 
tiden rådende opfattelse af de hensyn, der særligt må prioriteres ud fra 
retsstatslige betragtninger, og som også konkret har fundet udtryk i den 
almindelige forvaltningsretlige lovgivning og i de forvaltningsretlige rets-
grundsætninger.   
 
Retsstaten er en del af det konstitutionelle grundlag for det danske stats-
styre, som det har været tilfældet siden den første grundlov af 1849.55 Når 
bortses fra nogle enkelte bestemmelser i grundloven om magtfordeling, 
ministeransvar og domstolskontrol med forvaltningen samt – ikke mindst 
–  de borgerlige frihedsrettigheder, er denne statsform imidlertid ikke 
særskilt garanteret på dette konstitutionelle plan. Hvad retsstaten derud-
over indeholder af elementer, beror derfor i høj grad på retstraditionen, 
herunder de traditioner som har udviklet sig gennem lovgivnings-, dom-
                                                 
55 Også tidligere tiders statsstyre har dog været omgærdet af visse retsstatslige elementer, 
således navnlig i kraft af alment gældende love og forordninger, som tilsammen med et 
fremspirende retshåndhævelsesapparat ydede visse garantier mod en vilkårlig behandling 
af borgerne. Se endvidere om retsstatsbegrebet Carsten Henrichsen, op. cit., s. 69 ff, og – 
mere udførligt – Lotta Westerhäll, Den starka statens fall?, 2002, s. 36 ff. 
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stols- og anden praksis. Som sådan er retsstaten også et politisk anliggende 
i den forstand, at grænserne for samme kan rykkes ved simple politiske 
beslutninger. 
 
Redegørelsens anbefalinger er således i vid udstrækning funderet i en 
retstradition, som jurister i særlig grad må føle sig forpligtede af, selv om 
der hos samme kan være nuancer i opfattelsen af rækkevidden af denne 
tradition i konkrete sammenhænge. Men det er ikke ensbetydende med, 
at denne tradition er uforanderlig, eller at den ikke er modtagelig for poli-
tiske indgreb eller justeringer. Ændringer af retstraditionen er i nyere tid 
set i andre sammenhænge, f.eks. inden for strafferettens område ved lov-
givningen om terrorbekæmpelse og – i mindre grad – bekæmpelse af or-
ganiseret kriminalitet. Det må imidlertid ud fra en faglig-juridisk betragt-
ning fastholdes, at det må fordre en politisk beslutning, såfremt grænserne 
for det mulige i væsentlig grad skal rykkes i forhold til hidtidige antagelser 
om retsstaten som værn mod vilkårlig indgriben i borgernes frihed og 
ejendom. 
 
4.2. Konstitutionelle grænser for udlicitering 
Visse typer af myndighedsopgaver, som er forbundet med brug af fysisk magt-
anvendelse, må udelukkes fra udlicitering af forfatningsmæssige grunde, såle-
des f.eks. militært forsvar, politivirksomhed og kriminalforsorg. 
 
Myndighedsopgaver, hvis udførelse er forbundet med anvendelse af fysisk 
magt, må på forhånd udelukkes fra overvejelser om udlicitering. Dette 
gælder militært forsvar, politivirksomhed og kriminalforsorg, som er ud-
prægede myndighedsopgaver. Også virksomhed inden for tjenesteydelses-
området kan imidlertid være forbundet med eksklusiv brug af fysisk 
magtanvendelse, som det f.eks. er tilfældet med bortfjernelse af børn fra 
deres hjem og brug af tvangsmidler i psykiatrien. Det kan som en retspo-
litisk betragtning anføres, at retssikkerhedsmæssige hensyn gør sig gæl-
dende med særlig vægt på områder som disse. De nævnte grænser kan 
imidlertid allerede udledes af den etablerede konstitutionelle ordning og 
dermed fastslås som en del af gældende forfatningsret. Den underliggende 
præmis er, at staten har monopol på fysisk magtanvendelse, og at dette 
monopol – efter den gældende forfatningsret – er udeleligt.56 Fysisk magt-

                                                 
56 Jfr. Henning Koch, Demokrati slå til!, 1994, s. 17, med henvisning til Alf Ross, der 
udtrykker forholdet således: ”Staten skaffer os fred på grund af voldens monopolisering”. 
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anvendelse kan ikke delegeres til private og endnu mindre overlades til 
private ved udlicitering.57  
 
Det anførte gælder uanset, om lovgivningens beføjelser omfatter direkte 
eller indirekte magtanvendelse. Den direkte magtanvendelse, som politiet 
udøver ved f.eks. en anholdelse,58 kan under ingen omstændigheder udde-
legeres, selv om retsplejeloven i så henseende giver et vist mindre rum for 
privates magtanvendelse til foretagelse af såkaldt ”civil anholdelse”. Den-
ne sidstnævnte beføjelse, der er begrænset til pågribelse af personer under 
udøvelsen af strafbart forhold (”på fersk gerning”), kan statsretligt legiti-
meres ud fra (nødretslignende) betragtninger over forholdets natur. Selv 
om loven på dette – stærkt begrænsede – område fraviger statsstyrets al-
mindelige ordning, hvorefter fysisk magtanvendelse kun lovligt kan fore-
tages af statslige myndigheder, må den derfor anses for at være forenelig 
med konstitutionelle grundprincipper. En statslig tilladelse til oprettelse 
af et privat politikorps med særlige efterforsknings- og opklaringsopgaver 
vil derimod efter denne opfattelse være forfatningsstridig, om end 
spørgsmålet ikke ses at være behandlet i dansk forfatningsretlig litteratur.59 
 
Også den indirekte magtanvendelse, som f.eks. udøves ved straffuldbyr-
delse,60 må antages at være omfattet af det statslige monopol på anvendel-

                                                 
57 Med nogen forenkling kan der i synet på den ”legitime stat” indlægges en typisk for-
skel mellem den nordiske og kontinetaleuropæiske forfatningstradition, der bygger på 
forestillingen om staten som en fra individ og samfund særskilt institution med særlige 
beføjelser og forpligtelser (over for etiske/politiske værdier), og den anglo-amerikanske 
tradition, hvor staten betragtes som summen af samfundsmedlem-mernes virke, og hvor 
staten følgelig ikke kan foretage sig noget, som borgerne ikke også kan foretage sig, jfr. 
Larry Alexander, Constitutionalism, 1998, s. 19: ”…that the polis itself has no moral 
standing independent of that of its members”. Således er retten til at besidde våben i 
selvforsvarsøjemed en del af den amerikanske forfatningstradition, som også kan antages 
at legitimere brug af private virksomheder til at varetage opgaver i forbindelse med straf-
afsoning.   
58 Politiets specifikke kompetence i denne henseende kan defineres som ”en almindelig 
kompetence til at anvende tvangsindgreb på grundlag af mistanke om begåelsen af en 
strafbar handling”, Henning Koch, ”Den nye politi-ideologi”, i Retfærd 21/1982, s. 21. 
59 Om den historiske og lovgivningsmæssige baggrund for politimyndighedens (kerne-
)funktion som opretholdelse af sikkerhed, fred og orden, se Politikommissionens be-
tænkning 1410/2002. Som her anført varetager politiet også andre funktioner, specielt 
inden for det kriminalitetsforebyggende område, som ikke involverer brug af fysisk 
tvangsmagt. 
60 Fangestransporter er et andet eksempel inden for denne kategori. Her kan myndigheds-
handlingens temporære karakter måske for en umiddelbar betragtning gøre det mindre 
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se af fysisk magt.61 Der er således i princippet ingen forskel på den – akti-
ve – magtanvendelse, der finder sted ved forebyggelse eller forhindring af 
forbrydelser, og den – mere passive – magtanvendelse, som indespærring 
af anholdte eller dømte forbrydere er udtryk for.62 Sidstnævnte form for 
magtanvendelse, som herhjemme er institutionaliseret i kriminalforsorgen 
(tidl. fængselsvæsenet), kan udadtil fremstå som en ren bevogtningsopga-
ve uden noget egentligt myndighedspræg, og der kan måske endda argu-
menteres for, at denne opgave i nyere tid i stigende har antaget karakter af 
en art servicevirksomhed eller i hvert fald som noget, der i nogen hense-
ender minder herom, således f.eks. ved strafafsoning i åbne anstalter, hvor 
personalets bevogtningsopgaver er reduceret til et minimum, og hvor 
andre opgaver med et resocialiserende sigte træder i forgrunden.  
 
Hvilke konsekvenser, der skal drages for de retlige udliciteringsmulighe-
der af en sådan udvikling, er det ikke muligt at tage udtømmende stilling 
til her. Det skal blot understreges som i hvert fald et retspolitisk syns-
punkt, at det kan have en værdi i sig selv, at strafafsoning fastholdes som 
en statslig funktion, uanset om opgaverne i forbindelse hermed indskræn-
ker sig til ren bevogtning eller endog til varetagelse af overvejende resocia-
liserende formål. Ved at opretholde strafafsoning som en samfundsopga-
ve, fastholdes det kriminalpolitiske perspektiv med straf som samfundets 
– modsat den forurettedes – reaktion på forbrydelser. Dette perspektiv 
højner respekten for strafsystemet og må som sådan antages af have en 
generalpræventiv funktion, som måske vil risikere at kunne blive svækket 
ved en hel eller delvis privatisering af strafafsoningen som et væsentligt 
element i den almene retshåndhævelse. Hertil kommer, at også strafafso-

                                                                                                                    
betænkeligt at overlade sådanne funktioner til private. Herimod taler dog, at også denne 
form for bevogtning rummer et element af fysisk magtanvendelse, som i tilspidsede 
situationer kan være af endog meget nærværende karakter. Fangetransporter, som – efter 
et konkret skøn – kan foretages uden brug af sikkerhedsforanstaltninger af nogen art, 
kunne dog måske nok overlades til private operatører; det vil imidlertid fortsat være en 
myndighedshandling, der som sådan kræver hjemmel for udlicitering, og hvis praktiske 
udførelse sker på rekvirentens fulde ansvar.  
61 Cfr. herved udlicitering af større eller mindre dele af fængselsvæsenets drift i England 
og visse delstater i U.S.A., som også har en anden forfatningstradition (jfr. note 50). Det 
er en selvfølge, at selve den bygningsmæssige drift af fængselsvæsenets institutioner vil 
kunne udliciteres også efter dansk og fælleseuropæisk ret (i givet fald efter tjenesteydel-
sesdirektivets regler). 
62 Straffuldbyrdelsens overvejende passive karakter gennembrydes dog af hjemmel for 
fængselsmyndighederne til at foretage tvangsindgreb over for de indsatte, herunder brug 
af magtanvendelse, jfr. straffuldbyrdelsesloven nr. 432/2000, kap. 10 og 11. 
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neren har krav på en regelret behandling, som måske risikerer at blive sat 
over styr ved en privatisering af opgaven, hvorved det i hvert fald rent 
praktisk bliver vanskeligere at kontrollere enkeltheder i opgavevaretagel-
sen.63  
 
4.3. Lovbestemte grænser for udlicitering 
Udlicitering af myndighedsopgaver, der varetages af tjenestemandsansat per-
sonel eller af kollegialt sammensatte organer kræver ændring af det underlig-
gende lovgrundlag. 
 
Som også anført i Bent Christensens responsum (s. 18) kan særlovgivnin-
gen indeholde regler, der må forstås således, at en bestemt opgave kun må 
udføres af offentligt ansatte. Sådanne opgaver kan naturligvis ikke sættes i 
udbud, uden at lovens ansættelseskrav ophæves. Det gælder, hvad enten 
opgaven ligger inden for myndighedsområdet eller uden for dette område. 
Eksempler herpå inden for tjenesteydelsesområdet er sundhedsplejersker 
og hjemmesygeplejersker, som efter de gældende regler skal være offentligt 
ansatte. Tilsvarende kan en række myndighedsopgaver kun varetages af 
offentligt ansatte, således f.eks. politiets virksomhed, der skal udøves af ”et 
for hele riget fælles politikorps”,64 og forsvarsopgaver, der skal varetages af 
personel, der er ansat eller indkaldt til tjeneste i det militære forsvar, og 
hvor lovgivningen ligefrem indeholder et forbud mod oprettelse af private 
sammenslutninger af personer, der organiseres, uddannes eller udrustes til 
militær virksomhed.65   
 
Disse sidstnævnte former for virksomhed kan efter det ovenfor afsnit 4.2 
anførte under alle omstændigheder ikke overføres til private. Selvstændig 
betydning har sådanne lovbestemmelser derfor kun på myndighedsområ-
der, hvor udlicitering ikke af andre grunde er afskåret. Herom må for-
mentlig som en generel norm antages, at udlicitering er udelukket på alle 
områder, hvor virksomheden efter lovgivningen forudsættes varetaget af 
offentligt ansatte på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår. 

                                                 
63 Dette standpunkt kan naturligvis også – med rette eller urette – gøres gældende i andre 
udliciteringsmæssige sammenhænge, men har særlig vægt i denne forbindelse, hvor en-
keltindividet hensættes i en værgeløs position, og hvor alene risikoen for overgreb må 
imødegås med stærke garantier for en effektiv kontrol af strafafsoningen. 
64 Retsplejeloven 857/2000 § 109, stk. 3. 
65 Lovbkg. om forsvarets personel 249/2001 § 1 og lov om forsvarets formål, opgaver og 
organisation mv. 122/2001 § 16. 
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Med den begrænsede anvendelse tjenestemandsansættelsen har i nutidens 
forvaltning, har denne begrænsning til gengæld næppe større praktisk 
betydning som grænse for udlicitering af myndighedsopgaver. Eksempel-
vis kan dog anføres, at den tilsynsvirksomhed, som udøves af embedslæge-
institutionen, skal varetages af tjenestemandsansatte embedslæger, 66 hvor-
for udlicitering af denne type virksomhed må være udelukket. Som en 
anden generel regel af mulig større praktisk rækkevidde må gælde, at al 
(myndigheds-)virksomhed, der er henlagt til særlige, retligt uafhængige 
kollegialorganer, er afskåret fra udlicitering. Selv om udlicitering på så-
danne områder også typisk er udelukket på grund af organets funktion, 
vil personsammensætningen i sådanne organer i sig selv afskære udlicite-
ring. 
 
Det her anførte udelukker naturligvis ikke, at f.eks. tjenestemandsansæt-
telse kan indskrænkes yderligere, eller at kollegialorganer kan nedlægges 
med henblik på overførsel af opgaverne til andre ansatte eller andre myn-
digheder, således at udlicitering derefter kan ske. Men der er i alle tilfælde 
tale nogle særlige lovbestemte forudsætninger for opgavernes varetagelse, 
som i givet fald må ændres ved lov, såfremt udlicitering skal muliggøres. 
Ved eventuel overvejelse af sådanne ændringer må det navnlig haves for 
øje, om den særlige organisering af opgavevaretagelsen i de her omhand-
lede tilfælde, er båret af retssikkerheds- eller andre særlige hensyn, som 
kan gøre en udlicitering af opgaven betænkelig. 
 
4.4. Ikendelse af administrative sanktioner mv.  
Visse myndighedsopgaver er forbundet med kompetence til ikendelse af særlige 
sanktioner af strafferetslignende karakter, som af retssikkerhedsmæssige grunde 
normalt ikke er egnede til udlicitering. 
 
Forvaltningen varetager på en række områder kompetencer, som ligger 
uden for det strafferetlige område, men som ligner de strafferetlige sankti-
oner, som det ellers er forbeholdt domstolene at pålægge. Ved udøvelsen 
af disse kompetencer gør retssikkerhedshensynet sig gældende med særlig 
styrke, og selv om privat varetagelse af sådanne opgaver ikke kan anses for 
afskåret af konstitutionelle grunde, vil udlicitering i langt de fleste tilfælde 
være utænkelig ud fra en retspolitisk betragtning. Pålæg af sanktioner, 
hvis håndhævelse er forbundet med anvendelse af statens monopol på 

                                                 
66  Lov om embedslægeinstitutioner mv. 381/1973 § 1 a.  
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fysisk magtanvendelse, bør utvivlsomt fastholdes som en myndighedsop-
gave. Det gælder så meget desto mere, som der er tale om opgaver med et 
stærkt judicielt præg, hvis varetagelse i sagens natur bør være omgærdet 
med særlige retsgarantier ud over de for sædvanlig myndighedsudøvelse 
gældende regler og retsprincipper.67  
 
Selv om de omhandlede kompetencer næppe heller i almindelighed har 
større interesse i en udliciteringsmæssig sammenhæng, er der tale om et 
kompetenceområde af voksende betydning, hvor der også i nogle tilfælde 
har været behov for at overveje grænserne mellem offentlig og privat virk-
somhed. I udgangspunktet er der imidlertid tale om administrative kerne-
funktioner, om end som nævnt af et judicielt præg. Det gælder i særlig 
grad kompetence til at pålægge (yderligere) sanktioner i forbindelse med 
en tidligere pådømt overtrædelse af straffeloven, 68 som f.eks. afvisning 
eller frakendelse af (adgang til at opnå) indfødsret, afvisning eller udvis-
ning af udlændinge, udelukkelse fra værnepligttjeneste, omstødelse af 
ægteskab og ophævelse af adoption. Hertil kommer en række særlige ind-
grebsbeføjelser for politiet, som bl.a. har til formål at forebygge eller for-
hindre kriminalitet eller anden fare for den almindelige orden og sikker-
hed i samfundet, og som dermed – i hvert fald til dels – ligger uden for 
det ovennævnte område af politivirksomheden, som er omfattet af det 
statslige monopol på fysisk magtanvendelse.69 
 
Forvaltningsretten hjemler herudover adgang for myndighederne til i en 
række tilfælde at pålægge strafferetslignende sanktioner i forbindelse med 
lovovertrædelser, f.eks. institutionsanbringelse af børn og unge, ikendelse 
af disciplinærstraffe for tjenestemænd, forbud mod udøvelse af en vis virk-
somhed, ikendelse af tvangsbøder og pålæg af kontrolafgifter. Hvor udli-
citering i de fleste af de her nævnte tilfælde må være udelukket af retssik-
kerhedsmæssige grunde, har der i forhold til specielt kontrolafgifter vist sig 
at være behov for en omdisponering af ressourcerne med henblik på at 

                                                 
67 Således får navnlig de forvaltningsretlige grundprincipper om legalitet og proportiona-
litet skærpet betydning på disse områder. 
68 Sådanne sanktioner betegner fsv. et brud med det strafferetlige grundprincip om, at 
der ikke må føres proces to gange om samme sag (ne bis in idem). Se nærmere om den 
retlige regulering af sådanne sanktionsformer Vagn Greve, Fra indgrebsret til strafferet? 
Udviklingen af de strafferetlige sanktioner i Danmark, Oplæg på det 13de nordiske krimi-
nalistmøde 2004 i Helsingfors, Det Juridiske Fakultet 2004. 
69 Herunder hører bl.a. adgang til at meddele opholds- og brugsforbud, forbud mod 
dispositioner over egen ejendom, frakendelse af kørekort og pålæg af parkeringsafgifter. 
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aflaste myndighederne for den hermed forbundne administration. Det 
gælder særligt med hensyn til parkeringsafgifter, der tidligere blev behand-
let som politisager med bødestraf til følge, men som i de senere år er ble-
vet overført til særlige (kommunale) myndigheder, som har fået mulighed 
for at behandle sagerne efter en forenklet procedure.70 Yderligere er der i 
retspraksis blevet anerkendt en lignende ret for private til at opkræve af-
gifter af samme omfang og på samme grundlag som for ulovlig parkering 
på offentlige områder. Uanset, at der kan argumenteres for, at sådanne 
afgifter har en strafferetslignende karakter,71 synes udviklingen på dette 
område at måtte føre til anerkendelse af, at udlicitering kan foretages 
(med fornøden lovhjemmel). 
 
4.5. Tvangsindgreb uden for strafferetsplejen 
Myndighedsopgaver, der er forbundet med tvangsindgreb uden for strafferets-
plejen, kan i de fleste tilfælde kun udliciteres under nærmere bestemte forud-
sætninger, og kun for visse begrænsede funktioners vedkommende. 
 
Tvangsindgreb uden for strafferetsplejen foretages i vid udstrækning med 
hjemmel i særlovgivningens regler.72 Formålet er som oftest at sikre en 
effektiv kontrol med overholdelsen af gældende regler på de enkelte for-
valtningsområder. Andre hensyn, der kan begrunde sådanne tvangsind-
greb, er fuldbyrdelse af afgørelser og indgreb i nødretslignende situatio-
ner. Det er vel tvivlsomt, om statens monopol på anvendelse af fysisk 
magt også omfatter sådanne tilfælde af tvangsindgreb, som i praksis kun 
sjældent eller aldrig kræver politiets bistand. Det normale er, at indgrebet 
– specielt hvor der er tale om kontrolbesøg – foretages af myndighedens 
eget personale, og det kan på denne baggrund næppe antages, at der (for-
fatnings-)retligt skulle være noget til hinder for udlicitering af sådanne 
opgaver. 
 
Det må også antages, at der netop på sådanne områder knytter sig en be-
tydelig praktisk interesse for en udlicitering af opgaverne. Ofte er der tale 
                                                 
70 Jfr. færdselslovens § 121, stk.. 2, der fritager myndighederne for pligten til at foretage 
partshøring efter forvaltningslovens § 19; se herom Forvaltningsret, s. 42 f. 
71 Således Vagn Greve, op. cit. s. 28 f, jfr. s. 22 og s. 31 med henvisning til retspraksis. 
72 Tvangsindgreb i form af husundersøgelse mv. kræver retskendelse, medmindre loven 
hjemler undtagelse herfra, jfr. grundlovens § 72. Inden for strafferetsplejen gælder rets-
plejelovens regler, som normalt fordrer retskendelse, hvorimod tvangsindgreb uden for 
strafferetsplejen som alt overvejende hovedregel kan foretages uden retskendelse, idet 
loven kun i de færreste tilfælde stiller krav herom. 
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om rutineprægede opgaver, som kræver indsats af større eller mindre per-
sonalemæssige ressourcer afhængig af, hvor højt kontrolopgaven konkret 
prioriteres. Den præventive effekt af (uanmeldte) kontrolbesøg er selvsagt 
større, jo flere ressourcer der sættes ind på opgaven. Til gengæld er netop 
det forebyggende aspekt af varetagelsen af sådanne opgaver vanskeligt at 
gøre op på resultatsiden, hvorfor administrationen af disse opgaver måske 
er særligt følsom over for (besparelsesdikterede) krav om økonomiske 
omprioriteringer af indsatsen. På den måde knytter der sig væsentlige 
samfundsmæssige interesser i en så vidt mulig effektiv varetagelse af disse 
opgaver. Det taler også for opstilling af konkrete mål for opgavernes vare-
tagelse, således som det formentlig allerede praktiseres ved resultatkon-
trakter o. lign., og som også vil være forudsat ved kontrakter om udbud af 
sådanne opgaver.  
 
På den anden side rejser netop tvangsindgreb uden for strafferetsplejen en 
række retssikkerhedsmæssige problemer, som ikke uden videre kan hånd-
teres i forbindelse med en udlicitering af opgaverne. En række af disse 
problemer tages op i Retssikkerhedskommissionens betænkning,73 som 
også fremsætter et konkret forslag til regulering af hele området, herunder 
forslag om udvidelse af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger 
og procesregler til også at gælde for de nævnte tvangsindgreb. Disse over-
vejelser og forslag har sammenhæng med det særlige forhold, at tvangs-
indgrebene både har karakter af processkridt og materielle afgørelser. De 
tjener til oplysning af en sag, men er samtidig selvstændige indgreb, der 
kan indebære en krænkelse af den materielle – grundlovsbeskyttede – 
privatsfære i form af eksempelvis boligen, meddelelseshemmeligheden og 
ejendomsretten. En udvidelse og formalisering af selve grundlaget for 
sådanne indgreb kan på én gang lette mulighederne for udlicitering og 
synliggøre og forstærke problemerne ved samme. 
 
En regulering af grundlaget for gennemførelse af tvangsindgreb vil i sig 
selv medvirke til en klargøring af rammebetingelserne for udlicitering. På 
den anden side er det en klar intention med de foreslåede regler at styrke 
retssikkerheden for de borgere og virksomheder, der er genstand for ind-
grebene. En blot og bar udlicitering af adgangen til at foretage tvangsind-
greb vil kunne opfattes som en svækkelse af retssikkerheden for borgere 
og virksomheder og på den måde modvirke lovforslagets intentioner. I så 
relativt følsomme sager, som der her er tale om, vil forventningen utvivl-
                                                 
73 Betænkning nr. 1428/2003. 
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somt være, at myndighederne selv påtager sig ansvaret for afgørelsen af, 
hvorvidt der konkret skal foretages tvangsindgreb, og at myndighederne 
også selv forestår den administrative sagsbehandling i forbindelse hermed, 
som lovforslagets – retssikkerhedsbegrundede – regler om bl.a. partsakt-
indsigt, -høring og kontradiktion samt begrundelse og klagevejledning 
forudsætter.74  
 
Tilbage står den operative udførelse af tvangsindgrebet (og tilbagemelding 
til den ansvarlige myndighed om resultatet af samme), som for den sags 
skyld også kan inkludere forberedende sagsbehandling (i form af indstil-
ling om gennemførelse af tvangsindgreb). Denne del af virksomheden er 
formentlig mindre problematisk ud fra retssikkerhedsmæssige synspunk-
ter75 og vil dermed – i princippet – kunne udliciteres.76 Uagtet denne virk-
somhed har et faktisk – ikkeretligt – præg, har den dog fortsat utvivlsomt  
karakter af en myndighedshandling, hvis udlicitering kræver lovhjemmel. 
Det er en selvfølge, at udførelsen af sådan virksomhed kan forudsætte en 
– endog meget høj grad af – ekspertise hos det kontrolførende personale, 
der i princippet må besidde samme faglige kompetencer som den ansvar-
lige myndighed. En udlicitering af sådanne opgaver vil derfor i praksis 
være forbundet med strenge krav til tilbudsgivers faglige kompetence og 
administrative erfaring.77 
 
4.6. Generel retlig regulering og planlægning 
Beslutningsforberedende funktioner i forbindelse med generel retlig regulering 
og planlægning kan kun udliciteres, for så vidt angår opgaver af teknisk 
og/eller analyserende karakter. 
 
                                                 
74 Kommissionen har overvejet muligheden af at indføre en generel klageadgang (bet. s. 
133ff), men afstår ud fra en samlet vurdering fra at anbefale samme. Dette spørgsmål 
måtte utvivlsomt genovervejes ved en videregående udlicitering, der også omfatter be-
slutningsprocessen. 
75 Også udførelsen af tvangsindgrebet er dog underlagt – retssikkerhedsbegrundede – 
regler om f.eks. skånsomhed ved foretagelsen af indgrebet (bet. s. 136). 
76 I det omfang myndighedsudøvelsen, som det kan være tilfældet inden for disse områ-
der, beror på – eller faktisk forudsætter – et operativt samarbejde mellem flere forskellige 
myndigheder, hæmmes dog selvsagt udliciteringsmulighederne, ligesom også de retssik-
kerhedsmæssige betænkeligheder herved øges. 
77 Sml. den i afsnit 2.2, note 15, omtalte nyordning af biltilsynet, hvor tilladelse til at 
fungere som synsvirksomhed er betinget af, at ansøgeren kan udøve virksomheden ”på 
forsvarlig måde” (§ 5, stk. 3), og hvor en tilladelse kan tilbagekaldes, såfremt den tek-
nisk-ansvarlige persons tilknytning til tilladelses-indehaveren ophører” (§7, nr. 2). 
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Genstanden for denne redegørelse er konkrete myndighedsakter og –
handlinger. Den generelle retlige normering af borgernes forhold ved 
f.eks. administrative forskrifter og (bindende) planer er hermed ladt ude 
af betragtning. Spørgsmålet har næppe praktisk interesse, og de pågæl-
dende opgaver må også betragtes som en administrativ kerne-
kompetence, som det retspolitisk vil være overordentlig betænkeligt at 
overlade til private. Dette gælder i særdeleshed generel retlig regulering 
ved administrative forskrifter, som ganske vist i praksis – i meget begræn-
set omfang – er genstand for delegation til private organisationer, men 
hvor udlicitering formentlig vil være utænkelig.78  
 
Tilsvarende gælder udredningsarbejder med lov- eller anden regelforbere-
dende sigte. Selv om der til sådanne arbejder kan fordres nok så betydelig 
ekspertise, vil de politiske interesser, der er forbundet med resultatet af 
samme, i reglen overstige de praktiske hensyn til at få udført arbejdet 
”bedst og billigst” muligt. Ofte er det heller ikke i praksis muligt at ad-
skille de tekniske og politiske elementer i beslutningsforberedelsen. Der 
kan dog forekomme grænsetilfælde, hvor f.eks. gennemførelse af analytisk 
eller teknisk prægede forundersøgelser kræver en særlig ekspertise, som 
myndighederne ikke selv besidder,79 og hvor det derfor kan være en mu-
lighed at udlicitere opgaven. I så fald må opgaven dog nærmest betragtes 
som en ren tjenesteydelse, hvor udlicitering ikke kræver lovhjemmel. 
 
Det anførte gælder også for adgangen til at udstede planer med bindende 
virkning for de borgere og virksomheder, der er omfattet heraf, og hvortil 
der i reglen knytter sig væsentlige politiske interesser. Selve planlægnings-

                                                 
78 Ved udlicitering af driftsopgaver inden for tjenesteydelsesområdet kan der dog være 
behov for fastsættelse af retningslinjer for institutionens benyttelse, som er bindende for 
dens klientel. Sådanne ”anstaltsanordninger” kan udstedes uden hjemmel i lov eller dertil 
svarende retskilde og dermed også af den enkelte privatejede institution, hvortil opgaven 
måtte være overladt ved licitation eller på anden måde. Sådanne anordninger må dog 
ikke være mere indgribende end anstaltsformålet tilsiger (Peter Germer, Statsforfatnings-
ret, 2001, s. 91, note 6), hvilket den delegerende/udliciterende myndighed er forpligtet 
til at påse, evt. på den måde at der stilles krav om godkendelse af anordninger af denne 
type. 
79 F.eks. driver universiteter og andre (uafhængige) institutioner med særlig ekspertise – 
ved de dertil knyttede enkeltpersoner – en omfattende responsumvirksomhed for statslige 
og kommunale myndigheder, som også nærværende responsum er et eksempel på. Om 
retssikkerhedsbestemte grænser for udlicitering af udredningsarbejder efter svensk ret, se 
Tom-Erik Madell, Den kommunala avtalskompetensen – möjlighet eller begränsning?, i 
Olesen og Steinicke 2004, s. 13 ff (s. 16-20). 
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processen kan ganske vist være forbundet med teknikaliteter, som kræver 
særlig ekspertise, og som i de sagsforberedende faser nok kan udliciteres 
som tjenesteydelse, uden at særskilt lovhjemmel er fornøden.80 Forudsæt-
ningen må dog være, at de ansvarlige myndigheder selv fuldt ud er i stand 
til fagligt at bedømme de planforslag, som tilvejebringes på denne måde. 
Denne forudsætning følger allerede af, at myndigheden må kunne vurde-
re kvaliteten af det produkt, som den betaler for. Men selv om spørgsmå-
let nok kan forekomme noget hypotetisk, kan det næppe heller betragtes 
som lovligt, såfremt myndigheden blot uprøvet lægger de forslag til 
grund, som et udliciteret arbejde har resulteret i. De beslutningskompe-
tente myndigheder bør ikke på den måde reelt kunne fraskrive sig ansva-
ret for de beslutninger, der træffes som led i en sådan planlægning. 
 
4.7. Hensynet til tredjemands retsbeskyttelse 
Områder, der involverer særlige hensyn til tredjemands retsbeskyttelse, bør 
normalt ikke gøres til genstand for udlicitering, undtagen for så vidt angår 
afgrænsede, sagsforberedende funktioner. 
 
En række administrative sagområder involverer ikke blot retssikkerheds-
mæssige hensyn til de borgere og virksomheder, der er umiddelbare adres-
sater for myndighedernes afgørelser (og handlinger). Afgørelserne kan 
enkeltvis eller samlet have vidererækkende betydning for samfundets bor-
gere. Undertiden tales der her om retssikkerhed i videre forstand som et 
udtryk for den samfundsmæssige interesse, der knytter sig til lovgivnin-
gens administration.81 Det er her ikke mindst retshåndhævelsesaspektet, 
der har eller kan have interesse, hvor det f.eks. kan betragtes som et rets-
sikkerhedsmæssigt problem, at de lovlydige borgere betaler den skat, de 
skal, mens andre på grund af for ringe kontrolmæssig indsats går fri.  
 
For terminologisk at holde sådanne problemer adskilt fra de retssikker-
hedsmæssige betragtninger, som i øvrigt er lagt til grund i denne redegø-
relse, kan der her tales om hensynet til tredjemands retsbeskyttelse.82 De 

                                                 
80 Jfr. Responsum 1997, s. 17, med bemærkning om, at lokalplaner i praksis i vidt omfang 
udarbejdes af private firmaer, og at denne praksis lader sig forsvare med henvisning til, at 
det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelsen, ”tilmed efter en ganske omfattende 
offentlighedsproces”.  
81 Se Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003, s. 96 f, der betegner 
denne form for retssikkerhed som ”samfundets retssikkerhed”. 
82 Se om denne terminologi Carsten Henrichsen, op. cit.,  s. 73 ff. 
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to hensyn – til retssikkerhed og retsbeskyttelse – trækker ofte i samme 
retning, men kan undertiden også komme i et modsætningsforhold, som 
det typisk er tilfældet inden for det strafprocessuelle område, hvor det 
mest markant illustreres af grundsætningen om ”hellere at lade ti skyldige 
gå fri end at dømme én uskyldig”. Problemer vedrørende tredjemands 
retsbeskyttelse er særlig udtalte inden for områder som (selskabs-)skat-
teligning, fysisk planlægning, naturfredning, godkendelse af særligt foru-
renende virksomheder, samt i det hele vedrørende behandling af klagesa-
ger og tilsyn med myndigheder. 
 
Hvor sådanne hensyn – i tillæg til de traditionelle retssikkerhedshensyn – 
gør sig gældende med særlig styrke,83 kan en overdragelse af ansvaret for 
de pågældende opgaver til private være retspolitisk betænkelig. Kravene til 
administrativ sikkerhed og konsekvens i sagsbehandlingen mangedobles 
herved på en måde, som næppe kan honoreres i en – i sagens natur – 
fragmenteret privatbaseret administration af reglerne.84 Hertil kommer, at 
der i hvert fald inden for de nævnte sagområder er tale om administration 
af regler, som ofte besidder en høj grad af kompleksitet, og hvor de fakti-
ske forhold, som reglerne skal anvendes på, tilsvarende kan være særdeles 
komplekse. Det udelukker dog ikke, at visse, f.eks. sagsforberedende, 
funktioner eventuelt kan udskilles og gøres til genstand for udlicitering, 
således f.eks. landskabs- og jordbundsanalyser til planlægnings- og miljø-
mæssige formål, regnskabsanalyser til brug for skatteligning etc. 
 
 
4.8. Områder med særlige retsanvendelsesproblemer 
Retsområder, der er forbundet med lovpligtig skønsanvendelse og/eller særlige 
fortolkningsproblemer, som ikke kan normeres ved administrative forskrifter, 
er ikke egnede til udlicitering. 
 
Et praktisk vigtigt skelnemærke inden for offentlig myndighedsudøvelse 
er de tilgrundliggende regelværkers mere eller mindre åbne/lukkede ka-
                                                 
83 Hvilket måske ikke er tilfældet med ligning af ”almindelige” skatteyderes selvangivel-
ser. På dette område kunne en udliciteringsordning f.eks. etableres med forbehold af 
konkrete tvivlsspørgsmål, der henskydes til den udliciterende myndigheds afgørelse. 
84 Tilsvarende – koordineringsmæssige – problemer kendes også i f.eks. den regionale 
statslige administration, hvis enkelte enheder heller ikke altid koordinerer deres virk-
somhed indbyrdes. På disse områder har centraladministrationen dog principielt mulig-
hed for at styre og koordinere virksomheden gennem udstedelse af forskrifter og ordre 
mv. 



 60

rakter. Det stærkt lovbundne retsområde, der eventuelt fastsætter bestem-
te retskrav for borgerne under nærmere angivne betingelser, er selvsagt 
lettere at håndtere i en udliciteringsmæssig sammenhæng end de mere 
åbne, skønsprægede regeltyper. Omvendt vanskeliggøres udlicitering af 
opgaver inden for skønsprægede områder, allerede fordi det ikke er muligt 
at afgøre på forhånd, hvilke resultater der skal præsteres, og dermed hvad 
der skal betragtes som fornøden kontraktopfyldelse. I hvert fald forudsæt-
ter uddelegering/udlicitering som minimum, at der (eventuelt politisk) er 
taget stilling til, hvilke hensyn og kriterier der skal lægges til grund og 
med hvilken indbyrdes vægt, og at der i øvrigt foreligger nogenlunde klare 
og entydige faglige normer for løsningen af de problemer, som opgaverne 
vedrører. Den anførte sondring har imidlertid også betydelig retssikker-
hedsmæssig interesse, idet der altid vil være større betænkeligheder ved at 
uddelegere/udlicitere sagsområder, hvor afgørelserne i større eller mindre 
omfang beror på et skøn, eller hvor retsanvendelsen i øvrigt frembyder 
særlige fortolkningsproblemer.85  
 
Problemet med de skønsmæssige afgørelser kan ikke nødvendigvis løses 
med en intern retlig regulering, der udfylder rammerne for skønnet med 
administrative regler. Lovgivningens skønsmæssige beføjelser er altid givet 
for specifikke faglige formåls skyld, dvs. skønnet er lovpligtigt og må som 
sådan ikke bindes på forhånd af interne administrative forskrifter for dets 
udøvelse. Det betyder ikke, at myndighederne er afskåret fra at udlede 
givne regler af den praksis, der følges på et område, men det har, som en 
– retlig relevant – konsekvens, den betydning, at sådanne regler ikke må 
være til hinder for, at et hvilket som helst konkret sagstilfælde vurderes på 
sine ”egne præmisser” med henblik på at afgøre, om det faktuelt falder 
inden for det givne regelsæt, eller om det er nødvendigt med en individu-
el stillingtagen. I praksis er dette ensbetydende med, at myndighederne 
ved udvikling af et regelsæt ud fra den fulgte praksis, må have så meget 
desto større opmærksomhed på det enkelte tilfældes særlige karakter og 
behov. Denne omstændighed kan i sig selv gøre udlicitering problematisk. 
 
Myndighedernes skønsanvendelse antages traditionelt at ligge uden for 
domstolenes kontrol, således at prøvelsen kun omfatter de rent retlige 

                                                 
85 I det omfang særlige fortolkningsproblemer måtte have fundet deres løsning i praksis, 
således at de også kan undergives en (intern) retlig regulering, er der i princippet intet til 
hinder for uddelegering/udlicitering. Den følgende tekst vedrører derfor alene problemer 
i forhold til skønsanvendelsen. 
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rammer for skønnet, som sættes af de almindelige forvaltningsretlige 
grundsætninger (om bl.a. pligtmæssigt skøn, saglige kriterier, lighed og 
proportionalitet). Ombudsmanden anlægger muligvis en mere liberal 
prøvelsesstandard, når det afgørende moment her er, hvorvidt ombuds-
manden har fornøden faglig kompetence til at vurdere skønsudøvelsen 
inden for det enkelte forvaltningsområde.86 For de administrative kon-
trolmyndigheder har prøvelsen derimod historisk været ubegrænset, såle-
des at disse myndigheder også kunne udøve en kontrol med de admini-
strative afgørelsers hensigtsmæssighed. Denne sidstnævnte kontrol er 
imidlertid gennem de seneste par årtier blevet stadig mere indskrænket, 
således at den i dag – på de vigtigste områder – kun omfatter en legali-
tetskontrol, alene måske med forbehold af såkaldte principsager eller sager 
af særlig stor betydning for afgørelsernes adressater. Denne begrænsning 
af prøvelseskompetencen gør det selvsagt så meget desto vigtigere, at 1. 
instansens afgørelser er lovlige og rigtige, hvilket i sig selv forstærker van-
skelighederne ved en udlicitering. 
 
Det må – alt andet lige – antages, at disse variabler vil være afgørende ved 
en vurdering af de praktiske, administrative udliciteringsmuligheder, såle-
des at feltet af udliciteringsegnede myndighedsopgaver i hovedsagen be-
grænses til de lovbundne opgaver, hvis varetagelse ikke kræver samarbejde 
på tværs af myndighedsgrænser. Det gælder fortsat med forbehold af mu-
lighederne for eventuelt at udskille dele af sagsforberedelsen, f.eks. særlige 
forundersøgelser, til særskilt udlicitering. Et noget særegent eksempel på 
en forundersøgelse, der i sig selv rummer væsentlige skønsprægede ele-
menter, er den tidligere omtalte87 bestemmelse i pensionslovens § 20a, der 
foreskriver, at der til brug for den præliminære afgørelse om, hvorvidt sag 
om førtidspension skal indledes, skal foretages en vurdering af borgerens 
arbejdsevne. En tilsvarende vurdering skal efter loven om aktiv beskæfti-
gelsesindsats § 19, stk. 2, foretages som led i forberedelsen af sager om 
revalidering og fleksjob, og selv om vurderingen i denne sammenhæng 
ikke konstituerer en selvstændig afgørelse, skal den dog forelægges borge-
ren til kommentar.88 Det må på denne baggrund antages, at der knytter 
sig sådanne retssikkerhedsmæssige interesser til denne forundersøgelse, at 
en udlicitering er kontraindiceret. 

                                                 
86 Gammeltoft-Hansen, Ombudsmandens prøvelsesbegrænsninger, i Blume, Ketscher og 
Rønsholdt: Liv, arbejde og forvaltning, 1995, s. 165-190 (s. 175 ff). 
87 Ovenfor afsnit 2.2 med note 13. 
88 Jfr. § 7, stk. 8, i bkg. 416/2003 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. 
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4.9. Behandling af særligt følsomme oplysninger 
Sagsområder, der involverer behandling af særligt følsomme oplysninger, kan 
være uegnede til udlicitering. 
 
Myndighedsudøvelse, der involverer behandling af fortrolige oplysninger, 
er omgærdet med særlige retsgarantier i form af regler om tavshedspligt og 
forbud mod videregivelse af oplysninger til andre myndigheder efter for-
valtningsloven (§§ 27-32) og offentlighedsloven (§§ 12-14). En privat 
virksomhed, som overdrages sådanne opgaver, forudsættes umiddelbart at 
blive omfattet af disse regler, og brud på tavshedspligten kan sanktioneres 
med straf efter straffeloven (§ 152 og §§ 152c og 152f), som også gælder 
for private. Ligeledes gælder personadatalovens regler om beskyttelse af 
visse personoplysninger (kap. 4) også for private. Alligevel kan visse op-
lysninger være så følsomme, at en udlicitering af myndighedsudøvelsen 
alene af den grund kan være betænkelig.  
 
Det forudsættes herved, at behandling af sådanne oplysninger – alt andet 
lige – vil være omgærdet med større og mere betryggende sikkerhedsforan-
staltninger, når de foregår i myndighedsregi, end når de overlades til priva-
te. For elektronisk behandling af personoplysninger i offentlige myndig-
heder gælder således særlige regler om etablering af fornødne sikkerheds-
foranstaltninger.89 Uanset, at disse regler også ved en eventuel udlicitering 
kan bringes til at omfatte private, må etablering af de fornødne sikker-
hedsrutiner indarbejdes som et fast element i udbudsvilkårene.  
 
Selv om behandlingen af fortrolige oplysninger måske på den måde kan 
omgærdes med fornødne sikkerhedsgarantier, vil der under alle omstæn-
digheder være sikkerhedsmæssige problemer forbundet med enhver deling 
af fortrolige oplysninger. Vanskelighederne hermed opstår i forbindelse 
med overgivelse og tilbagetagelse af opgaver, hvor sådanne oplysninger er 
involveret. Ved opgavens overdragelse må således normalt medfølge en 
sagsportefølje, som i sig selv omfatter fortrolige oplysninger, hvis videre-
givelse kan være forbundet med sikkerhedsmæssige problemer. Og ved 
tilbagetagelse af opgaven kan der være problemer med at sikre, at de for-
trolige oplysninger returneres i fuldt omfang, herunder således at enkelt-

                                                 
89 Jfr. Sikkerhedsbekendtgørelsen nr. 528/2000. 
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personer i den private virksomhed ikke uretmæssigt tilegner sig en kopi af 
oplysningerne til eget eller andres brug.  
 
Især hvor myndighedsudøvelsen involverer behandling af oplysninger, 
som det er nødvendigt at hemmeligholde af hensyn til varetagelse af vitale 
offentlige interesser, som f.eks. hensynet til statens sikkerhed, rigets uden-
rigspolitiske interesser og efterforskning af lovovertrædelser, vil overdra-
gelse til private normalt være udelukket. Opgaver, der er forbundet med 
behandling af sådanne oplysninger, vil dog typisk også være uegnede til – 
eller ligefrem afskåret fra – udlicitering af andre grunde. Det er mere 
tvivlsomt, hvor langt synspunktet rækker i forhold til gennemførelse af 
offentlig kontrol-, regulerings- og planlægningsvirksomhed, som ellers også 
normalt regnes som beskyttelsesværdige offentlige interesser,90 men som 
dog næppe ligefrem generelt kan betragtes som områder af vital betydning 
for det offentlige.  
 
Noget lignende gælder, hvor opgaven er forbundet med behandling af 
stærkt personfølsomme oplysninger eller oplysninger om private virksom-
heders forretningsmæssige forhold, og hvor en overdragelse til private – 
også uanset de rent sikkerhedsmæssige problemer – vil kunne svække bor-
geres og virksomheders tillid til opgavevaretagelsen. Der er dog i alminde-
lighed ingen grund til at tro, at risikoen for indiskretioner på områder 
som de nævnte vil være større i private virksomheder end hos offentlige 
myndigheder. I forvejen behandles følsomme oplysninger i vid udstræk-
ning i den private sektor, og lovgivningens beskyttelsesregler omfatter 
som nævnt også private. Der synes derfor ikke i almindelighed at være 
grund til at tillægge oplysningernes større eller mindre følsomhed afgø-
rende vægt ved vurderingen af en opgaves udliciteringsegnethed.  

                                                 
90 Offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 4. 
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4.10. Områder med stor klagefrekvens 
Sagsområder, der jævnligt er genstand for påklage til administrative rekursor-
ganer, er ofte uegnede til udlicitering. 
 
En høj klagefrekvens inden for et givet sagsområde91 vil ofte være indika-
tion af, at opgaven ikke er udliciteringsegnet. Hvad enten klagerne angår 
sagsbehandlingsforhold, lovfortolkningen eller skønsudøvelsen, er de i sig 
selv tegn på usikkerhed i – eller svigtende tillid til – myndighedsudøvelsen, 
som derfor af retssikkerhedsmæssige grunde bør fastholdes i det sædvanli-
ge administrative system. Det har således formentlig formodningen imod 
sig, at sådanne problemer vil kunne reduceres ved en udlicitering af opga-
ven til en privat virksomhed, uanset at denne muligt kan løse opgaven 
billigere end den pågældende myndighed. Risikoen for ansvarsfraskrivelse 
fra myndighedernes side må i den forbindelse heller ikke overses.92 
 
Hvor de etablerede klageordninger yderligere varetager væsentlige sty-
ringsmæssige formål i forhold til de myndigheder, der træffer afgørelse i 
sagerne i 1. instans, frembyder det særlige vanskeligheder at indgå udlici-
teringsaftaler, fordi forudsætningerne for en aftale må forventes at under-
gå løbende ændringer i takt med, at klagemyndighederne udvikler, præci-
serer eller ændrer praksis for behandlingen af de sager, der er omfattet af 
aftalen. Denne problematik er især aktuel inden for det sociale område, 
hvor ankestyrelsen og de sociale nævn har særlige koordineringsmæssige 
opgaver i forhold til den sociale forvaltning i kommunerne.93 
 
Selve klagebehandlingen må betragtes som en administrativ kernekompe-
tence, der som sådan er udelukket fra udlicitering. Tilsvarende gælder 
                                                 
91 Langt hovedparten (98%) af klagesagerne inden for det kommunale område findes 
inden for de tre sektorer: social-, skatte- og miljøområdet, jfr. Rapport fra Udvalget vedr. 
kommunale råd og nævn mv., Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003. Det vil kræve en 
nøjere analyse af klagesagerne inden for disse sektorer at afgøre, hvilke af de herhenhø-
rende sagsområder der eventuelt frembyder særlige retssikkerhedsmæssige problemer, 
som kan vanskeliggøre udlicitering. 
92 Erfaringerne fra sagsbehandlingen i Arbejdsløshedskasserne synes at vise, at driftssik-
kerheden her er ligefrem proportional med størrelsen af den pågældende virksomhed (jfr. 
om henregnelsen af disse institutioner som private organisationer i forhold til forvalt-
nings- og offentlighedslovene, Forvaltningsret, s. 133f). For så vidt en høj klagefrekvens 
notorisk kan tilskrives manglende kvalitet i sagsbehandlingen, kan dette naturligvis være 
et argument for udlicitering, hvis der i øvrigt ikke foreligger andre og mere nærliggende 
muligheder for en effektivisering af sagsbehandlingen. 
93 Jfr. den sociale retssikkerhedslovs kap. 11.   
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formentlig uden undtagelse sagsforberedelse i forbindelse hermed, idet også 
indhentelse af eksperterklæringer – af retssikkerhedsmæssige grunde – må 
ske fra personer eller organisationer, der er uafhængige af såvel institutio-
nelle som økonomiske (egen-)interesser, hvorfor honorering af sådant 
arbejde bør ske efter faste tariffer. Den retssikkerhedsmæssige interesse 
accentueres naturligvis ved behandling af klagesager, og denne interesse 
omfatter i særdeleshed også rekvirering af eksperterklæringer, der i sagens 
natur må være udtryk for en uafhængig sagkundskab.   
 
4.11. Områder med særligt komplekse sagsforhold 
Sagsområder, der jævnligt er genstand for anmodninger om aktindsigt og kon-
tradiktion, eller som i øvrigt stiller særlige krav til sagernes oplysning, er ofte 
uegnede til udlicitering. 
 
Hyppige begæringer om aktindsigt og kontradiktion på et sagsområde er 
eller kan være tegn på en vis kompleksitet i de behandlede forhold, i hvert 
fald set fra borgerens side. Tilsvarende gælder, hvor lovgivningen stiller 
særlige krav til sagernes oplysning. Sådanne omstændigheder kan i sig selv 
være indikation af manglende egnethed til udlicitering. Hertil kommer, at 
det for borgerne måske vil kunne opleves som mindre betryggende at 
skulle ”forhandle” deres sager med en privat virksomhed frem for en of-
fentlig myndighed, som de også i andre sammenhænge kommer i berø-
ring med og derfor bedre kender.  
 
Sådanne forhold må også tillægges vægt ved overvejelser om udlicitering 
af sagsforberedelsen på et givet retsområde, idet sagsforberedelsen i nogle 
tilfælde må betragtes som en så integreret del af selve afgørelsen, at også 
den antager karakter af myndighedsudøvelse – eller i hvert fald må be-
handles på linje hermed. Bent Christensen skelner i sit Responsum (side 16 
ff) mellem kerneydelser og hjælpefunktioner, hvor sidstnævnte – i relation 
til konkret retlig regulering – bl.a. omfatter den sagsforberedelse, der går 
forud for udstedelse af en forvaltningsakt, såvel som den efterfølgende 
kontrol med retsaktens efterlevelse. I relation til spørgsmålet om udlicite-
ring af sådanne hjælpefunktioner – uden særskilt hjemmel – anfører Bent 
Christensen nærmere (side 17; kursivering indsat): 
 

”Hvor det åbenbart er uden indflydelse på både forvaltnings-
processen og på forvaltningsaktens indhold, om et led i sags-
forberedelsen udføres af forvaltningens ansatte eller af andre, 
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er udlicitering af sådanne sagsforberedelsesskridt ikke ude-
lukket”.  

 
For så vidt forberedelsen af en vis type sager kræver særlige uddannelses-
mæssige (akademiske) forudsætninger, vil der omvendt være en – retssik-
kerhedsbegrundet – grænse for udlicitering af sagsforberedelsen uden sær-
skilt hjemmel. Det er derfor ikke al sagsforberedelse, der uden videre kan 
udliciteres. Tværtimod kræver udlicitering af hjælpefunktioner som de 
nævnte hjemmel i det omfang, de forskellige administrative funktioner 
inden for et retsområde ud fra en konkret – retssikkerhedsbegrundet – 
vurdering må opfattes som en helhed – og det er i realiteten forholdet i 
langt de fleste praktisk forekommende tilfælde. Området for udlicitering 
af sagsforberedende elementer er således meget snævert og i hovedsagen 
begrænset til de funktioner, der kan udskilles som rene – teknisk eller 
analytisk prægede – ”forundersøgelser” af den art, som der er givet en ræk-
ke eksempler på i det foregående.  
 
4.12. Særlige krav til procedure og organisation 
Sagsområder, der i henseende til procedure og organisation er særskilt norme-
ret ved lov eller bindende statslige forskrifter, kan være uegnede til udlicite-
ring. 
 
I det omfang et sagsområde ved lov eller bindende retsforskrift er særskilt 
normeret med hensyn til procedure og/eller organisatoriske rammer kan 
denne omstændighed i sig selv begrænse eller eventuelt helt udelukke 
udlicitering. De særlige procedurer og organisatoriske rammer for sagsbe-
handlingen, der f.eks. er etableret med den sociale retssikkerhedslov må 
således antages i vid udstrækning at udelukke udlicitering inden for de af 
denne lov omfattede sagsområder. I hvert fald vil udlicitering på dette – 
personfølsomme – område være betænkelig ud fra både retssikkerheds- og 
styringsmæssige synspunkter.  
 
På andre områder, hvor f.eks. statslige myndigheder har normeret proce-
dure og organisation i vejledende forskrifter, er dette forhold derimod ikke 
i sig selv til hinder for udlicitering. Men den omstændighed, at en nærme-
re regulering af sådanne forhold har været anset for påkrævet, kan være en 
indikation af, at retssikkerheds- og/eller styringsmæssige hensyn vejer 
særligt tungt, og at udlicitering derfor kan være betænkelig. I hvert fald 
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må de anbefalede procedurer indarbejdes som særskilte vilkår for udlicite-
ringen. 
 
4.13. Høring vedrørende tilvejebringelse af hjemmel 
Forslag om tilvejebringelse af udliciteringshjemmel mv. bør forelægges for det 
centrale godkendelsesnævn til udtalelse. 
 
Spørgsmålet om tilvejebringelse af en specifik udliciteringshjemmel må i 
sidste ende bero på en samlet vurdering, hvor alle de foran nævnte – ret-
ligt prægede – faktorer må indgå, og hvor det i øvrigt må erkendes, at 
vurderingen heraf altid – bortset fra ydertilfældene – vil være behæftet 
med usikkerhed. På denne baggrund kunne det overvejes at tillægge det 
ovennævnte godkendelsesnævn en beføjelse til at rådgive de politiske 
myndigheder om indsættelse af sådanne særlige hjemmelsbestemmelser i 
lovgivningen. 
 
I det omfang det bliver aktuelt at supplere den enkelte specielle hjem-
melsbestemmelse med yderligere regler for udlicitering af en myndigheds-
opgave, må sådanne regler fastsættes ved ministeriel bekendtgørelse. For-
slag til sådan bekendtgørelse bør da ligeledes – af koordineringsmæssige 
hensyn – forelægges godkendelsesnævnet til udtalelse. 
 



 68

 
 
 
 
 

5. Afsluttende bemærkninger om 
redegørelsens anbefalinger 

 
 
Hovedområdet for udlicitering af myndighedsopgaver vil efter alt oven-
stående være de myndighedsafgørelser, hvis behandling efter tilgrundlig-
gende regler og praksis er af mere rutinepræget karakter, og hvor regel-
grundlaget besidder en vis stabilitet over tid. Det anførte omfatter tillige 
sager, der involverer myndighedshandlinger i form af tilsyn og kontrol, 
som ligeledes er baseret på indarbejdede rutiner, og som ikke er forbundet 
med brug af fysisk tvang over for borgerne. Hertil kommer endelig rene 
myndigheds-registreringer, udstedelse af beviser og attester mv., som i de 
fleste tilfælde ikke er forbundet med nogen selvstændig sagsbehandling af 
betydning, og som måske derfor heller ikke frembyder større problemer i 
en udliciteringsmæssig sammenhæng.  
 
Selv en begrænset udlicitering af myndighedsopgaver, som her forudsat, 
markerer – isoleret set – et brud på de retstraditioner, som har kendeteg-
net offentlig myndighedsudøvelse i Danmark (og andre sammenlignelige 
lande) gennem årtier. Det er kun ved etablering af de fornødne retsgaran-
tier for lovligheden og rigtigheden af den udliciterede myndighedsudøvel-
se, at dette brud med traditionen kan forsvares ud fra retssikkerheds-
mæssige og – overordnede – retsstatlige betragtninger. Redegørelsens an-
befalinger betegner i så henseende kun et første forsøg på at klargøre de 
nødvendige rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver. 
Omvendt må det understreges, at en udlicitering af konkrete myndig-
hedsopgaver ikke er hverken forsvarlig eller (rets-)teknisk mulig uden 
netop en klargøring af disse rammebetingelser. 
 
Det er ”jomfrueligt land”, der betrædes med denne redegørelse – både i 
nationalt og internationalt, komparativt perspektiv. Det er vel derfor na-
turligt, at denne redegørelses anbefalinger er præget af en vis forsigtig 
tendens. Der er dog næppe tvivl om, at der blandt fagjurister vil være 
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nogen, som vil mene, at jeg alligevel er gået for langt – måske endda, at 
selve tanken om udlicitering af myndighedsopgaver er principielt uforene-
lig med de retsstatsideer, som danner grundlag for vores statsordning. 
Eksperter er altid uenige, og det gælder for så vidt også retseksperter. 
Netop inden for retsvidenskabens område er der dog gennemgående stør-
re enighed om grundlæggende vurderinger. Det skyldes ikke blot, at det 
tilgrundliggende retskildemateriale har en vis objektiv karakter, men også 
at jurister grundlæggende har samme værdisæt. Det er derfor også min 
forventning, at de fleste retseksperters vurderinger vil være nogenlunde 
sammenfaldende med de antagelser og anbefalinger, som jeg har gjort 
gældende i dette responsum.  
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