MARTS 2020

KONKURRENCE- OG UDBUDSRETLIGT NYHEDSBREV
I nyhedsbrevet kan I læse om nogle af de nyeste tiltag på det konkurrenceretlige og det udbudsretlige
område som følge af COVID-19.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens frister til at behandle en fusion er afbrudt til og med mandag den 13. april 2020
Ved bekendtgørelse nr. 225 af 17. marts 2020 (link her) blev de frister, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i medfør af konkurrencelovens § 12 d stk. 1-5, til at behandle en fusion, herunder til at
kontrollere, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen væsentligt til skade for konkurrenter og forbrugere,
ekstraordinært afbrudt i 14 dage. Dette som følge af de foranstaltninger, der har været nødvendige for at
forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19. Reglerne trådte i kraft onsdag den 18. marts 2020.
Som det følger af bekendtgørelsen, skal det vurderes, om der skal ske yderligere afbrydelse af fristerne,
når de 14 dage er gået. Ved bekendtgørelse nr. 302 af 26. marts 2020 (link her), som blev offentliggjort
den 29. marts 2020, blev fristerne yderligere forlænget til tirsdag den 14. april 2020 - dvs. til og med 13.
april 2020 - hvorefter igangværende frister (indtil videre) vil løbe videre.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og
yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Disse frister er således nu afbrudt til den 14. april 2020 af
hensyn til både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fusionens parter samt disses kunder og konkurrenter,
som spiller en vigtig rolle i de markedsundersøgelser, som styrelsen baserer sin afgørelse om godkendelse
på.

Aftaler imellem Regeringen, KL og Danske Regioner ophæver bl.a. anlægsloftet for kommuner
og regioner og muliggør, at myndigheder kan undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19
Regeringen har 26. marts 2020 indgået aftaler med KL og Danske Regioner, hvis formål er på kort sigt at
holde hånden under dansk økonomi og de danske lønmodtagere.
Aftalerne med KL og Danske Regioner indeholder bl.a. følgende hovedpunkter, som svarer til de tiltag, som
staten har taget, og planlægger at tage i egenskab af offentlig indkøber med det formål at holde hånden
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under danske virksomheder, jf. Aftale om COVID-19-initiativer af 19. marts 2020. Derved sikres fælles
fodslag på det statslige, kommunale og regionale område:
Anlægsloftet ophæves for kommuner og regioner i 2020
Regeringen vil ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne og regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem
regeringen, KL og Danske Regioner, og dermed give kommunerne og regionerne fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.
Fremrykning af betalinger
Kommuner og regioner fremrykker betalinger i forhold til de normale betalingsfrister, der bl.a. skal medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige.
Dette medfører, at kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod DKK 5 mia., og at Danske
Regioner igangsætter en fremrykning af betalinger for op mod DKK 1½ mia.
Forudbetaling og fleksibilitet
Ifølge aftalen bliver det muligt til og med 31. oktober 2020 at dispensere fra en række bevillingsregler, der
har betydning for indkøb i det offentlige. Det bliver muligt at foretage forudbetaling for leverancer, som
sker frem til 1. juli 2020, og som har en værdi på højst DKK 1 mio.
Endvidere bliver det muligt at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser (fx krav om betaling af bod for
forsinkelse) gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.
Særligt i relation til sidstnævnte tiltag om Forudbetaling og fleksibilitet, er der den 26. marts 2020 fremsat
forslag til Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19, som er blevet
vedtaget i dag den 31. marts 2020.
Det fremgår af bemærkningerne til loven, at det kræver hjemmel i lovgivningen, hvis kommuner og regioner skal have en generel adgang til f.eks. at forudbetale sine leverandører samt til at undlade at gøre
berettigede misligholdelsesbeføjelser gældende - svarende til den ordning, der i den foreliggende situation
er gældende for så vidt angår statsinstitutioner og andre institutioner, der er omfattet af de statslige bevillingsregler.
Efter loven kan social- og indenrigsministeren dermed efter forhandling med finansministeren fastsætte
regler om kommuners og regioners indkøb med henblik på at give kommuner og regioner samme beføjelser
og pligter i forbindelse med håndteringen af COVID-19 som statsinstitutioner og andre institutioner, der er
omfattet af de statslige bevillings- og regnskabsregler.
Bemyndigelsen vil blive udnyttet til at fastsætte regler, der indebærer, at der skabes parallelitet mellem
de regler, som gælder på det statslige område, og de regler, som gælder for kommuner og regioner, i den
foreliggende situation.
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Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at en kommune eller en region således vil få hjemmel til at
indgå aftale med en erhvervsvirksomhed om forudbetaling for den ydelse, kommunen eller regionen har
bestilt eller bestiller levering af, også selv om dette er begrundet i, at erhvervsvirksomheden er i økonomiske vanskeligheder, forudsat, at disse kan henføres til COVID-19-situationen.
En kommune eller en region vil ligeledes få hjemmel til at indgå aftale med en erhvervsvirksomhed om
betaling for den ydelse, kommunen eller regionen har bestilt levering af, uden at afvente, at ydelsen leveres.
En kommune eller en region vil endvidere kunne få hjemmel til at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser
gældende, hvis leverandørens misligholdelse kan henføres til COVID-19-situationen. En kommune eller
region vil i denne situation bl.a. kunne undlade at gøre bodsbestemmelser gældende i tilfælde af forsinket
levering af den ydelse, kommunen eller regionen har bestilt levering af. Det er dog en forudsætning for at
undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, at kommunen eller regionen ikke udbudsretligt er
forpligtet hertil. Man skal således være opmærksom på, at fx undladelse af at opkræve en bod i medfør af
en kontrakt, der har været i udbud, efter omstændighederne ville kunne anses for at udgøre en ændring
af kontrakten i strid med udbudsreglerne.
De regler, som vil blive fastsat, vil ikke give leverandører til kommuner og regioner et krav på, at der sker
forudbetaling, eller at kommunen/regionen undlader at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Det er
således op til den enkelte kommune og region at beslutte, hvorvidt de fastsatte muligheder for forudbetaling mv. skal udnyttes. Dog fremgår det videre, at det forudsættes, at den enkelte kommune eller region
administrerer de regler, der vil blive fastsat i medfør af bemyndigelsen i lovforslaget, i overensstemmelse
med grundsætningen om saglighed og ligelighed i forvaltningen. Heri ligger bl.a., at den enkelte kommune
eller region ikke kan give enkelte leverandører fortrinsret frem for andre leverandører, der måtte være
omfattet af den nuværende COVID-19-situation.
Se link til det fremsatte lovforslag her og link til loven, som den er vedtaget, her.
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DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE
JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR
TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED
NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK.
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