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§190: Reserverede kontrakter under light-regimet 

Jf. udbudslovens § 190, kan en ordregiver, i forbindelse med indkøb af visse tjenesteydelser omfattet af light-

regimet, forbeholde deltagelsen i udbuddet for socialøkonomiske virksomheder.  

Bestemmelsen kan anvendes 

Ved bestemte tjenesteydelser, der er omfattet af light-regimet.  Light-regimet anvendes ved indkøb af en 

række bestemte tjenesteydelser, hvor værdien af kontrakten er mindst 5.592.375 kr.1 

Der er tale om en række specifikt opregnede tjenesteydelseskontrakter inden for sundheds- og 

socialvæsenet, uddannelse, biblioteker, arkiver, museer og andre kulturelle tjenesteydelser samt 

sportstjenesteydelser og tjenesteydelser til private husstande.2  

Hvem kan byde?  

Virksomheder, som er omfattet af lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder. Herudover skal 

virksomhederne opfylde alle nedenstående betingelser:  

 Organisationens formål skal være at varetage offentlige tjenesteydelsesopgaver med tilknytning til 

levering af tjenesteydelserne, som er omfattet af reserverede kontrakter.3 

 Organisationens udbytte skal geninvesteres for at opfylde egne målsætninger. I de tilfælde, hvor udbyttet 

udloddes eller omfordeles, skal dette ske på baggrund af deltagelsesorienterede hensyn.4 

 Ledelses- og ejerskabsstrukturen i organisationen er baseret på principper om medarbejderejerskab eller 

deltagelse eller krav om aktiv deltagelse af medarbejdere, brugere eller interessenter.5  

 Organisationen må ikke have fået tildelt en kontrakt for de pågældende tjenesteydelser af den 

pågældende ordregiver efter reglerne om reserverede kontrakter inden for de seneste tre år. 

Øvrige bestemmelser  

 Ordregiver skal angive i udbudsbekendtgørelsen eller forhåndsmeddelelsen, hvis der er tale om 

reserverede kontrakter. 

 Hvis en organisation, som opfylder alle ovenstående betingelser, får tildelt en kontrakt efter reglerne 

om reserverede kontrakter, må kontraktens maksimale løbetid være tre år.6 

 Udbuddet kan gennemføres efter light-regimets mere fleksible fremgangsmåde.7 

                                                           
1
 Visse kategorier af tjenesteydelser har i kraft af deres natur en begrænset grænseoverskridende interesse. Det gælder bl.a. personlige tjenesteydelser, 

som leveres i en sammenhæng, der varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Light-regimet er derfor oprettet som en særlig ordning, som kan anvendes i 
forhold til disse indkøb. 
2
 De specifikke tjenesteydelser (cpv-referencenumre) er oplistet i bemærkningerne til udbudslovens §190. 

3
 Herved skal sandsynligvis ikke forstås, at virksomhedens formål skal være at varetage opgaver for det offentlige, men at virksomheden skal arbejde og 

have sit formål inden for de områder, den udbudte ydelse vedrører, fx socialområdet. Jf. mailsvar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.   
4
 En geninvestering kan bestå i, at der sker en investering i virksomheden, fx ved køb af nyt udstyr, gennemførelse af et udviklingsprojekt, ved køb af 

ejendom m.v. Der kan også ske investering i andre socialøkonomiske virksomheder eller velgørende organisationer. 
5
 Dette kan eksempelvis være opfyldt ved at sikre medarbejderrepræsentation i virksomhedens bestyrelse, eller ved at brugere og interessenter inddrages 

aktivt i forbindelse med planlægningen af virksomhedens aktiviteter. 
6
 Den tre- årige løbetid er absolut. Det er ikke muligt at medtage optioner på løbetiden ud over de tre år. 

7
 Ordregiver har under Light-regimet større frihed til at fastlægge fremgangsmåden for det enkelte udbud. Fremgangsmåden skal dog være i 

overensstemmelse med de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling. Se vejledningens kapitel 12.2.2.  

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L19/20151_L19_som_vedtaget.pdf
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http://kooperationen.dk/socialoekonomi/service-og-raadgivning/

