
Folketingets Kommunaludvalg

FolketingetsKommunaludvalg har d.7. december 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 
3(L 60) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Mike Legarth (KF).

Spørgsmålnr. 3:

”Vil ministeren bekræfte, at indholdet af lovforslaget om forsøgsordninger ikke giver 
kommunerne ret til at fjerne muligheden for at borgere skal anvende private virksom-
heder ved tilkøbsydelser, ligesom det ønskes bekræftet, at lovforslaget ikke giver 
kommunerne mulighed for at fjerne eller minimere borgernes ret til fritvalgsordninger -
eller på anden måde er konkurrenceforvridende overfor det private erhvervsliv”

Svar:

Lovforslaget indeholder bl.a. hjemmel til forsøg med kommunalt salg af bleer til brug 
for et barns ophold i en kommunal daginstitution (§ 9 c). En forsøgsgodkendelse vil 
bl.a. være betinget af, at salget af bleer tilrettelægges således, at konkurrenceforvri-
dende effekter og krydssubsidiering ikke forekommer. Med den foreslåede hjemmel vil 
det være frivilligt for forældrene, om de ønsker at deltage i en evt. bleordning, dvs. 
købe bleer til brug i daginstitutionen ved kommunen, eller om de selv vil sørge for 
bleer på anden vis. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til bestemmelsen.

Lovforslaget indeholder også hjemmel til forsøg med dispensation fra kravet om, at 
foreninger skal afsætte 10 pct. af det årlige grundtilskud og supplerende grundtilskud 
efter folkeoplysningsloven til debatskabende aktiviteter. Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen har i et høringssvar anført, at muligheden for at flytte offentlige tilskud fra 
debatskabende aktiviteter til f.eks. undervisning, som udbydes på konkurrenceudsatte 
markeder, vil kunne forstærke den konkurrencebegrænsende effekt af tilskuddene. 

Som det fremgår af høringsnotatet af 16. november 2012, fandt Kulturministeriet ikke, 
at dette gav anledning til ændringer, da folkeoplysningslovens bestemmelser supple-
ret af kommunalfuldmagtsreglerne fortsat danner grundlaget for frikommunernes til-
skud til den folkeoplysende virksomhed.

Lovforslaget indeholder herudover ikke hjemler til forsøg, som vurderes at være rele-
vante i forhold til det stillede spørgsmål.
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