
Indenrigsministeriet ha
r ved brev af 25. januar

 1996 fra stats-
ministeriet modtaget D

eres brev af 18. oktobe
r 1995 vedrørende

Roskilde Amtsråds afly
sning af en licitation om

 varetagelsen af
amtskommunens ambu

lancetjeneste.

I brev af 15. august 199
6 har De rettet henvend

else ti Inden-

rigsministeriet om sage
n.

Indenrigsministeriet ha
r forstået Deres brev af

 18. oktober 1995

sâledes, at det er Dere
s opfattelse, at Roskild

e Amtsråd på et
usagligt og dermed ulo

vligt grundlag har aflys
t licitationen. De

har b1.a. anført, at amt
srådet ikke har accepte

ret et tilbud på
opgaven fra Roskilde K

ommunes redningsbere
dskab, pa trods af at

redningsberedskabets 
tilbud var 2 mio. kr. billi

gere end et til-
bud fra Falcks Redning

skorps AS og på trods 
af redningsbered-

skabets store faglige ku
nnen.

Roskilde Amtskommun
e har 1 anledning af sa

gen ved brev af 12.

september 1996 udtalt 
bl.a. følgende:

denne baggrund kan d
et oplyses, at Roskilde

 Amts sygehusud-
i sit møde den 8. maj 1

995 besluttede at udby
de patientbe-

ingen i Roskilde Amt i b
egrænset udbud.

de Amts sygehusforval
tning foretog ved et udb

udsmateriale
juni 1995 udbud af såv

el den siddende som d
en liggende

befordring i Roskilde A
mt. Materialet var udar

bejdet i
stemmelse med de fæl

lesskabsretlige udbuds
regler, nærmere

Den Socialdemokratisk
e fagklub for

ansatte ved Frederiksb
erg Brandvæsen

vformand Sognegârds Allé 15, st
.th.

2650 Hvidovre 2. Roskilde Amtsråd (n
ot.)
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, .Jam Roskilde Amtskommun
e har endvidere oplyst,

 at det foretagne ud-
bud af ambulancetjene

sten har været offentlig
gjort i De Europæ

iske Fællesskabers Tid
ende.

I den anledning sk=1 T
ndcnrineminiefcriøf udt

ale følgende;

Det almindelige kommu
nale tilsyn med amtsko

mmunerne varetages a
f

Indenrigsministeriet, jf.
 § 47, stk. 1, i den kom

munale styrel-

seslov (lovbekendtgøre
lse nr. 615 af 18. juli 19

95).

Det tilsyn, som Indenrig
sministeriet fører med a

mtskommunerne er
et retligt tilsyn. Det bety

der, at tilsynet kun omf
atter spørgs-

mål om, hvorvidt der er
 sket en tilsidesættelse

 af lovgivningen,
herunder offentligretlige

 grundsætninger, jf. § 6
1 i den kommu-

nale styrelseslov. Inden
rigsministeriet kan såle

des ikke tage
stilling til spørgsmål om

 hensigtsmæssigheden
 af amtskommunernes

dispositioner, men alen
e til spørgsmål om disp

ositionernes lov-
lighed. Endvidere bemærkes, 

at det almindelige kom
munale tilsyn normalt

viger, hvis der er en sæ
rlig klageinstans, som k

an træffe (eller
har truffet) afgørelse i k

lagesagen.

5 2, stk. 2, i bekendtgø
relse nr. 987 af 6. dece

mber 1994 om

ambulancer har følgen
de ordlyd:

"Amtskommunerne kan
 vælge at etablere amb

ulancetjenesten med
egne ambulancer eller 

ambulancer, der efter a
ftale stilles til

rådighed af andre amts
kommuner, kommuner

 eller private."

Et amtsråd kan således
 frit træffe beslutning om

, hvorvidt ambu-
lancetjenesten skal var

etages i amtskommune
ns eget regi, eller

om opgaven skal varet
ages af en eller flere an

dre amtskommuner,
eller af en eller flere ko

mmuner eller private.

Ovennævnte bekendtg
ørelse indeholder ikke 

herudover en regule-

ring af amtsrâdenes ind
gåelse af aftaler om am

bulancetjeneste
med andre amtskommu

ner, kommuner eller pr
ivate.



Et amtsråd har efter alm
indelige kommunalretlig

e grundsætninger
om kommuners opgave

varetagelse og alminde
lige offentligretlige

grundsætninger om sa
glighed i forvaltningen 

ikke en generel
pligt til at udbyde tjenes

teydelser som f.eks. am
bulancetjene-

sten, hvis opgaven øns
kes udført af en entrep

renør. Det er såle-
des det enkelte amtsrå

ds afgørelse, om vareta
gelsen af amtskom-

munens ambulancetjen
este skal udbydes.

Såfremt et amtsråd bes
lutter at udbyde en tjen

esteydelse, har
amtsrådet efter de næv

nte grundsætninger en
dvidere ved valget

mellem flere tilbudsgive
re ikke pligt til at tage d

et billigste
tilbud, idet amtsrådet i 

bedømmelsen af de ind
komne tilbud lov-

ligt kan lægge vægt på
 andre sagligt begrunde

de hensyn end pri-
sen, så som tilbudsgive

rs soliditet, kvalitet mv.

I den foreliggende sag 
har Indenrigsministerie

t forstået amts-

kommunens oplysninge
r sáledes, at baggrunde

n for aflysningen af
licitationen bl.a. var, at 

amtsrådet på grund af 
tilbuddenes

forskellighed med hens
yn til pris, servicekvalite

t og tilbudsgi-
vernes evne til at udfør

e opgaven, samt uklarh
eder i tilbuddene

ikke fandt det muligt at
 afgøre, hvilket tilbud a

mtsrådet skulle

acceptere. På den baggrund finde
r Indenrigsministeriet ik

ke grundlag for at
antage, at amtsrådets b

eslutning om at aflyse l
icitationen af

ambulancetjenesten er
 i strid med de ovenfor 

nævnte almindelige
kommunalretlige grund

sætninger om amtskom
muners opgavevareta-

gelse eller offentligretlig
e retsgrundsætninger o

m saglighed i
forvaltningen. Et amtsrâds afholdelse

 af et udbud om vareta
gelsen af amtskommu-

nens ambulancetjenes
te og indgåelse af en a

ftale med en anden
offentlig myndighed elle

r privat om varetagelse
n af denne opgave

kan imidlertid være reg
uleret af EU-tjenesteyd

elsesdirektivet,
jf. Rådets direktiv 9250

EØF af 18. juni 1992 o
m samordning af

fremgangsmâderne ve
d indgåelse af offentlig

e tjenesteydelsesaf-
taler, der er gennemfør

t i dansk ret ved lov om
 fremgangsmåderne



ved indgåelse af bygge
- og anlægskontrakter 

og indkøb mv., jf.
lovbekendtgørelse nr. 6

00 af 30. juni 1992.

Efter lov om Klagenæv
net for Udbud (udbud a

f bygge- og anlægsar-

bejder og indkøb i De E
uropæiske Fællesskab

er), jf. lovbekendt-
gørelse nr. 1166 af 20.

 december 1995, kan k
lager over, at en

offentlig tjenesteydelse
saftale ikke er blevet ud

budt i overens-
stemmelse med tjenes

teydelsesdirektivet indb
ringes for klagenæv-

net, jf. lovens § 2. Klag
e kan indgives af enhve

r, der har en
retlig interesse heri, jf. 

lovens § 4, stk. 1, nr. 1
. Klagenæv-

net for Udbuds adresse
 er Kampmannsgade 1

, 1780 København V.

Klagenævnet for Udbu
d er sáledes kompeten

t til at behandle
spørgsmålet om, hvorv

idt Roskilde Amtskomm
unes udbud af ambu-

lancetjenesten har vær
et i overensstemmelse

 med EU-tjenestey-
delsesdirektivet. Da der sâledes er en s

ærlig klageinstans, som
 kan træffe afgø-

relse om det anførte sp
ørgsmål, kan Indenrigs

ministeriet ikke
tage stilling til dette spø

rgsmål.

Det kan til orientering o
plyses, at Indenrigsmin

isteriet, som

anført af statsministere
n i brevet af 25. januar 

1996 til Dem,
har iværksat en unders

øgelse om erfaringerne
 med kommunernes og

amtskommunernes hid
tidige udliciteringer. Un

dersøgelsen omfatter
udliciteringer, hvor der 

er sket en personaleov
erdragelse af

kommunalt eller amtsk
ommunalt personale til

 en privat virksom-
hed, og omhandler, hvi

lken betydning sådann
e udliciteringer har

for dels kvaliteten af de
t arbejde, der udføres, 

dels de ansat-
tes arbejds- og lønvilkå

r. Undersøgelsen forve
ntes at være til-

endebragt ved årsskifte
t.

Indenrigsministeriet for
etager herefter ikke vid

ere i anledning
af Deres brev af lB. okt

ober 1996.

Indenrigsministeriet ha
r sendt kopi af dette bre

v til Roskilde

Amtsråd.
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