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Forslag til bekendtgørelse om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompe-
tence efter konkurrencelovens § 11 b 
 
Vedlagt fremsendes forslag til bekendtgørelse om, hvilke ordninger om frit valg, 
der er omfattet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence efter konkur-
rencelovens § 11 b. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan – i medfør af konkurrencelovens § 11 b, 
stk. 1 – undersøge, om en offentlig myndighed tilbyder private leverandører af 
ydelser omfattet af frit valg en afregningspris, der er fastsat i overensstemmelse 
med regler fastsat i anden lovgivning om frit valg. 
 
Bestemmelsen i konkurrencelovens § 11 b indebærer, at der på områder med frit-
valgsordninger er en delt kompetence: Ressortministeriet regulerer prisfastsættel-
sen og fastsætter de konkrete regler for fritvalgsordningens udformning. Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen kan, enten i medfør af den relevante lovgivning eller 
efter forhandling med vedkommende minister, være kompetent til at vurdere 
eventuelle klager angående prisfastsættelsen mv.  
 
Det følger af konkurrencelovens § 11 b, stk. 5, at Erhvervsministeren, efter for-
handling med vedkommende minister, fastsætter regler om, hvilke ordninger om 
frit valg, der er omfattet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence. Det 
vedlagte forslag til bekendtgørelse er udstedt med hjemmel i konkurrencelovens 
§ 11 b, stk. 5.  
  
Andre myndigheders kompetence 
Herudover kan andre myndigheder, herunder Ankestyrelsen og Klagenævnet for 
Udbud være kompetente til at behandle sager på området. De pågældende myn-
digheders kompetence følger af anden regulering. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence indtil april 2013 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne frem til den 1. april 2013 behandle 
sager om fritvalgsordninger efter konkurrencelovens § 11 b, jf. kapitel 16 i den 
dagældende lov om social service (”serviceloven”). Kapitel 16 i serviceloven in-
deholdt bestemmelser om blandt andet fastsættelse af de priskrav, som en kom-
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mune måtte stille til leverandører af den pågældende fritvalgsydelse. Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsens hjemmel til at behandle disse sager fremgik af en 
bekendtgørelse fra 2007.1  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence efter april 2013 
I 2013 blev kapitel 16 i serviceloven ændret. Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sens kompetence på området blev indskrænket, således at styrelsen efter den 1. 
april 2013 kun kan behandle sager om (i) værdien af såkaldte ”fritvalgsbeviser”2 
og (ii) afregningspriser, der er fastsat efter de regler i serviceloven, som var gæl-
dende indtil den 1. april 2013.3  
 
Selvom serviceloven blev ændret i 2013, blev bekendtgørelsen fra 2007 om Kon-
kurrencerådets kompetence ikke ændret. Ordlyden af den gældende bekendtgø-
relse fra 2007 henviser således til ”serviceloven”, uden at det direkte fremgår, at 
styrelsens kompetence efter april 2013 er indskrænket.  
 
Forslag til ny bekendtgørelse 
Den vedlagte bekendtgørelse afspejler den indskrænkede kompetence for Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen i relation til ordninger om frit valg efter service-
loven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kun kompetence til at behandle 
sager om: 
 
1. Værdien af et såkaldt ”fritvalgsbevis” er fastsat i overensstemmelse med reg-

lerne i serviceloven. 
 

2. Afregningspriser til private leverandører af ydelser omfattet af frit valg er 
fastsat i overensstemmelse med de regler om ordninger om frit valg for per-
sonlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 91-92, der 
var gældende indtil den 1. april 2013. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
har alene kompetence til at behandle sager om afregningspriser, der er fastsat 
før den 1. april 2013. 

Bekendtgørelsen indeholder desuden visse sproglige justeringer. 
 
Bekendtgørelsen er tiltænkt at træde i kraft 1. januar 2021. Bekendtgørelsen op-
hæver samtidig bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2007 om Konkurrencerå-
dets beføjelser efter konkurrencelovens § 11 b i forhold til fritvalgsordninger efter 
anden lovgivning. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmoder om at modtage eventuelle bemærk-
ninger senest den 6. november 2020. Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til 

                                                 
1 Jf. bekg. nr. 1076 af 28. august 2007 om Konkurrencerådets beføjelser efter konkurrencelovens § 11 b i for-
hold til fritvalgsordninger efter anden lovgivning.  
2 Intentionen med et ”fritvalgsbevis” er at give borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83, ad-
gang til selv at udvælge og indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse. 
3 Jf. 2012/1 LSF 121, Forslag til Lov om ændring af lov om social service, Almindelige bemærkninger, afsnit 
4.2.1 og afsnit 4.3.3. Jf. hertil https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201212L00121  
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ann@kfst.dk med cc cbo@kfst.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til under-
tegnede på telefon 41 71 50 29 eller til fuldmægtig Cathrine Bosmann Engsig på 
telefon 41 71 50 74. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ann Riisgaard 
Specialkonsulent 
 


