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Afgørelse

I har klaget over Jammerbugt Kommunes afgørelse vedrørende den 
socialøkonomiske virksomhed NordVirk, som sælger IT-serviceydelser. 
Kommunen afgjorde sagen den 21. april 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

 NordVirks salg af IT-serviceydelser er ikke 
  konkurrenceforvridende.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til 
samme resultat.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes en stor tilgang af 
klagesager.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Venlig hilsen

Per Anthony
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Begrundelse for afgørelsen 

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at den socialøkonomiske virksomhed NordVirks salg af IT 
serviceydelser ikke er konkurrenceforvridende.  

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at Jammerbugt Kommune har oplyst, at de køber 
nogle vejlednings og opkvalificeringstilbud ved NordVirk. De borgere, 
som kommunen henviser til NordVirk deltager således i et tilbud efter 
beskæftigelsesindsatslovens § 32, stk. 1, nr. 2. 

Vi lægger også vægt på, at NordVirk har anvendt kalkulationsreglerne, 
og at de omkostninger m.v., der indgår i kalkulationen, er fastsat i 
overensstemmelse med de principper og retningslinjer, der er beskrevet i 
kalkulationsvejledningen.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at Nordvirk omkring pris- 
fastsættelsen har oplyst, at priserne er beregnet ud fra en
timelønssats, hvor der er taget udgangspunkt i følgende:

1. At opgaven deles op i fuldproces tid, effektiv tid og procestid.

2. Tiden det tager for en uddannet fagperson til at fuldføre opgaven.

3. At fagpersonen kan have flere opgaver kørende samtidigt.

Priserne beregnes ud fra den "effektive tid” for en IT-faguddannet 
medarbejder inden for området, hvilket betyder at medarbejderne kan 
have andre sideløbende opgaver, mens de automatiske opdateringer og 
software processer kører.

De faste priser på PC ydelser tager udgangspunkt i en timepris på 
mindsteløn hos Dansk Metal inkl. 39 % lønafhængige omkostninger og 
dækningsbidrag på mellem 235,66 DDK og 278,51 DDK (2015 sats).

Nordvirk tager udgangspunkt i den højeste sats pa 278,51 DDK.

Andre IT-serviceopgaver, hvori IT opgaven ikke kan defineres som en 
fast opgave som Backup, Geninstallation eller PC-virusfjernelse, tager 
Nordvirk en fast timeløn pris på 375 DDK inklusiv moms.
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Om reglerne
Efter reglerne kan kommunen tilbyde uddannelser og kurser, samt
særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik
under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og
afklaringsforløb.

Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt
tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb må ikke være
konkurrenceforvridende.

Bemærkninger til klagen 

Du oplyser, at du har indhentet sammenlignelige priser fra andre 
virksomheder. Du oplyser i den forbindelse, at hvis man samlet ser på 
diverse serviceydelser, så er prisen hos NordVirk klart lavere. 

Du oplyser videre, at din virksomhed har undersøgt, om I kan 
producere/udføre de omhandlede IT-serviceydelser inden for de tider, 
som NordVirk har oplyst. Du oplyser i den forbindelse, at I på ingen 
måde kan presse jeres produktion yderligere.  

Du har i brev af 18. april 2017 oplyst, at kommunen ikke har 
dokumenteret om de har overholdt pkt. 1.6 og 1.7 i 
kalkulationsvejledningen.

Du finder på denne baggrund, at NordVirks priser ligger under 
markedsprisen. 

Vi skal bemærke, at hvis den socialøkonomisk virksomhed anvender 
kalkulationsreglerne i kalkulationsvejledningen (Vejledning om afsætning 
af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte 
projekter for ledige nr. 9066 af 11. januar 2005), vil det som 
udgangspunkt blive ansat som tilstrækkelig dokumentation for, at der 
ikke foreligger konkurrenceforvridning. Det forudsætter dog, at de 
omkostninger m.v., der indgår i kalkulationen, er fastsat i 
overensstemmelse med de principper og retningslinjer, der er beskrevet. 
Dette vil kunne ske ved, at der i kalkulationen medtages det, der svarer 
til samtlige omkostninger, som en privat virksomhed måtte antages at 
have ved en tilsvarende produktion.

Vi vurderer, at dine bemærkninger i klagen ikke kan føre til en ændret
vurdering, da NordVirk ved anvendelse af kalkulationsreglerne har
dokumenteret, at der ikke foreligger konkurrenceforvridende
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virksomhed.

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen ud fra:

 Oplysninger, vi har fået fra kommunen.

 Kommunens afgørelse af 21. april 2016.

 Klagen modtaget den 20. maj 2016.

 Kommunens genvurdering af 14. juni 2016.

 Kommunens mail af 28. februar 2017.

 Ankestyrelsens brev af 28. februar 2017.

 NordVirks brev af 1. marts 2017.  

 Jammerbugt Kommunens brev af 29. marts 2017.

 Dine bemærkninger af 18. april 2017.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest bekendtgjort i
lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016.

 § 32, stk. 1, nr. 2, om at kommunen kan tilbyde uddannelser og
kurser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb,
herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning
og korte vejlednings- og afklaringsforløb.

 § 33, om at produktion og afsætning af produkter i forbindelse
med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb ikke må
være konkurrenceforvridende.
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 § 128, stk. 2, om at klage over afgørelser i spørgsmål om
konkurrenceforvridning kan indbringes for Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg af personer, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

Vejledninger
Vi har også anvendt Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse
med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige nr. 9066 af
11. januar 2005.

 Pkt. 1.8, om kalkulationsregler.

 Pkt. 2.1, om hovedelementerne i kalkulationen af markedspris.

Skrivelser
Vi har også anvendt Skrivelse om nye satser i ”Vejledning om afsætning
af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte
projekter for ledige” (Vejledning nr. 9066 af 11. januar 2005).

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde 
ordlyd på www.retsinformation.dk.

Kopi er sendt til:

Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, Rådhuset, 9440 Aabybro 

http://www.retsinformation.dk/
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LOVUDDRAG

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest bekendtgjort i
lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016.

§ 32. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, kan få tilbud
om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af følgende:
…
2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt
tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under
uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og
afklaringsforløb.
…
§ 33. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt
tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, må
ikke være konkurrenceforvridende.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter inddragelse af de
kommunale organisationer fastsætte vejledende retningslinjer om,
hvornår produktion og afsætning efter stk. 1 kan anses for
konkurrenceforvridende.

§ 128. Jobcenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes for
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område.
Stk. 2. Klage efter stk. 1 kan indbringes for Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg af den, som afgørelsen vedrører. Klage over
afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og
§§ 49 og 65 kan tillige indbringes for Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med
kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige nr. 9066
af 11. januar 2005.

”1.6. Dokumentationspligt
Når der rejses spørgsmål om konkurrenceforvridning i forbindelse med et 
konkret aktiveringsprojekt, er det den kommune, der har etableret 
projektet/aktiviteten, som skal dokumentere, at der ikke er tale om 
konkurrenceforvridning.
Der er ikke fastsat krav til, hvordan dokumentationspligten skal opfyldes, 
men kommunen skal kunne sandsynliggøre, at aktiviteterne ikke er 
konkurrenceforvridende. I forbindelse med afsætning af produkter vil 
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dette sige, at kommunen skal kunne dokumentere, at afsætningen sker 
på markedsvilkår og uden noget støtteelement.

1.7. Dokumentationsoplysninger m.v.
For at opfylde dokumentationspligten vil det i praksis som regel være 
nødvendigt at fremlægge regnskabsmæssige oplysninger og 
kalkulationer, der belyser økonomien i projektet.
Der skal fra starten laves et selvstændigt budget med en egentlig 
priskalkulation for projekterne, og der er en række oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage en konkret vurdering af de eventuelle 
konkurrenceforvridende effekter:

 Projektets samlede indtægter
 Projektets samlede omkostninger:

Direkte omkostninger - direkte løn og personaleomkostninger, 
materialeforbrug.
Man skal være opmærksom på, at i aktiveringsprojekter vil en del af den 
direkte "løn" udgøres af den ydelse, som deltagerne efter loven er 
berettiget til under aktiveringen, og at denne ydelse ikke er på højde 
med en normal løn. Denne ydelse kan i denne forbindelse opfattes som 
en form for "løntilskud", der vil være konkurrenceforvridende, hvis der 
ikke tages hensyn til det i prisberegningen.
Indirekte omkostninger - indirekte løn (adm. personale m.v.), husleje, 
el, vand, varme, administration (kontorhold m.v.), afskrivninger på 
maskiner og inventar osv.
Ofte er det sådan, at mange af de indirekte omkostninger "deles" med 
andre kommunale projekter eller aktiviteter. I de tilfælde fordeles 
omkostningerne forholdsmæssigt mellem de forskellige projekter og 
aktiviteter.
Opgørelsen af de forskellige omkostninger skal ske ud fra 
markedsmæssige betragtninger - fx skal der fastsættes en husleje for 
kommunale lokaler, der anvendes i forbindelse med produktionen. 
Huslejen skal fastsættes ud fra markedslejen på tilsvarende lokaler. 
Erfaringerne viser, at det ofte er omkring fastsættelse af 
markedsværdien og medtagelse af samtlige indirekte omkostninger, der 
kan opstå problemer.
Dokumentation for prisberegning (priskalkulationer)
Hvis et aktiveringsprojekt indebærer salg af produkter eller ydelser (fx 
pakning af kaffekander) skal man kunne dokumentere, hvordan 
salgsprisen er beregnet. Priskalkulationerne skal medtage samtlige 
omkostninger og må som udgangspunkt ikke ende med en pris, der 
ligger under markedsprisen for de pågældende produkter eller ydelser. 
En priskalkulation baseret på brug af aktiverede personer, som fx 
modtager kontanthjælp eller aktiveringsydelse, må ikke føre til, at 
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projektet sælger produkter eller ydelser til konkurrenceforvridende 
priser.”

”1.8. Kalkulationsregler
I stedet for ovennævnte omfattende beregninger kan kommunen
anvende kalkulationsreglerne i denne vejledning ved fastsættelse af
priser for produkter og ydelser, der afsættes i forbindelse med de særligt
tilrettelagte aktiveringsprojekter efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

Hvis kalkulationsvejledningen anvendes, vil det som udgangspunkt blive
anset som tilstrækkelig dokumentation for, at der ikke foreligger
konkurrenceforvridning. Det forudsætter dog, at de omkostninger m.v.,
der indgår i kalkulationen, er fastsat i overensstemmelse med de
principper og retningslinier, der er beskrevet (medtagelse af samtlige
omkostninger, indregning af omkostninger til markedspris osv.). Dette
vil kunne ske ved, at der i kalkulationen medtages det, der svarer til
samtlige omkostninger, som en privat virksomhed måtte antages at have
ved en tilsvarende produktion.
…

2.1. Hovedelementerne i kalkulationen af markedspris

I kalkulationen indgår der tre hovedelementer: materialeudgifter,
arbejdsløn og dækningsbidrag.

2.1.1. Materialeudgifter

Materialeudgifterne omfatter udgifter til samtlige materialer, som indgår i
produktionen, dvs. inkl. spild, brok, værdiforringelse af specielværktøjer
samt udgifter til emballage.

2.1.2. Arbejdsløn

Der tænkes her på de løn- og lønrelaterede udgifter, der er forbundet
med den arbejdstid, som en øvet operatør på det almindelige
arbejdsmarked vil bruge på fremstillingen af det påtænkte emne.

Afgørende er, at man finder frem til, hvor lang tid en øvet operatør
bruger på fremstillingen af emnet (fx samling af en lampe e.l.), og hvilke
lønudgifter der er forbundet hermed. Lønudgiften pr. eksemplar
beregnes ved at gange de antal minutter, der medgår til fremstillingen,
med lønudgifterne pr. minut.
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Det vil ofte være nødvendigt at lave et tidsstudie på fremstilling af et vist
antal eksemplarer, for at finde ud af hvor lang tid, det tager. For at
komme ”normtiden” så nær som muligt, kan tidsmålingerne eller
tidsvurderingerne foretages af den af stedets medarbejdere, som har
størst erfaringer fra erhvervslivet med den pågældende
fremstillingsproces. Tidsstudiet tages med andre ord ikke på en uøvet
person, som er under optræning, aktivering e.l.

Har man ikke en øvet operatør til rådighed for tidsstudiet, vil en lidt
mindre øvet kunne benyttes, hvilket kræver, at det opmålte tidsforbrug
justeres i forhold hertil (se ”taktvurdering” i afsnit 3.1.2. og 3.2.2.).
Ved tidtagning anbefales brug af et stopur, der er delt op i 1/100 dele,
dvs. 1 minut er lig 100 centiminutter.

Til det målte tidsforbrug for fremstillingen af et givet antal eksemplarer
lægges en tillægstid på p.t. 15 pct. 2) Tillægstiden er udtryk for den tid,
der ligger ud over den effektive arbejdstid, som er opmålt ved
tidtagningen, og som nødvendigvis indgår på en almindelig arbejdsplads,
såsom diverse pauser, skift af arbejdsstilling m.v.

Lønudgiften baseres på de overenskomstmæssige aftalte lønninger på
arbejdsmarkedet. Hvis arbejdet i en almindelig virksomhed bliver udført
af faguddannede medarbejdere, skal brancheområdets timeløn
anvendes. Dette vil sjældent være tilfældet i et særligt tilrettelagt
kommunalt projekt, hvorfor man oftest vil anvende arbejdsmarkedets
mindsteløn.

”DA’s lønstatistik”, som udgives årligt, viser bl.a. lønudgifter pr. time for
et stort antal forskelligartede lønmodtagere. Der kan henvises til
kolonnen ”Smal fortjeneste”.

Lønafhængige omkostninger

Når man har beregnet lønudgiften pr. enhed for den professionelle
operatør, skal de lønafhængige omkostninger lægges til. Det er
omkostninger, som er forbundet med feriegodtgørelse,
søgnehelligdagsbetaling, sygeløn, ATP, arbejdsskadeforsikring m.v. Disse
lønafhængige omkostninger kan beregnes som en procentdel af
lønudgiften, p.t. 36 pct. 3)

2.1.3. Dækningsbidrag og dækningsgrad
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Ud over at kalkulationen indeholder materialeforbrug, løn og 
lønafhængige omkostninger, evt. udgifter til emballage og fragt skal den 
også indeholde et dækningsbidrag.

En privat virksomhed beregner sit dækningsbidrag som omsætningen 
minus de variable omkostninger til fx materiale-, emballage- og løn. 
Dækningsbidraget skal dække dels de omkostninger, der er forbundet 
med opretholdelsen af kapaciteten og dels et overskud for 
virksomheden.

Det dækningsbidrag, der skal indgå i kalkulationen af priserne for det 
særligt tilrettelagte projekt, skal med andre ord indeholde de faste 
omkostninger og det overskud, som en privat virksomhed i pågældende 
branche har. Dækningsbidraget kan beregnes på grundlag af 
dækningsgraden for en privat virksomhed.

Dækningsbidraget for et produkt beregnes på følgende måde:

Kostpris x dækningsgrad     Fx: 24,17 x 40 4) = 16,11
100 - dækningsgrad                   100 - 40

…

Minutfaktoren
Et vigtigt begreb i beregningen er minutfaktoren, som udtrykker
omkostningerne pr. minut. Minutfaktoren bruges til at beregne
omkostningerne for det antal minutter, som det tager at fremstille det
pågældende emne.”
…

Skrivelse om nye satser i ”Vejledning om afsætning af produktion
i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for
ledige” (vejledning nr. 9066 af 11. januar 2005).

  

Dæknings-

grader

 

 

Timepris

 

Mindsteløn inkl.

 

 

Timepris

 

Ungarbejderløn inkl. 39 % 

lønafhængige omkostninger 
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39 % lønafhængige

omkostninger og 

dækningsbidrag

 

og dækningsbidrag

 

 

Montage

 

 

20-30

 

 

197,47 – 225,68

 

 

113,72 – 129,97

 

 

Konfektion

 

 

22-32

 

 

202,53 – 232,31

 

 

116,64 – 133,79

 

 

Træforarbejdning

 

 

24-34

 

 

207,86 – 239,35

 

 

119,70 – 137,84

 

 

Jern og metal

 

 

35-45

 

 

243,04 – 287,22

 

 

139,96 – 165,41

 

 

Rengøring

 

 

30-40

 

 

225,68 – 263,29

 

 

129,97 – 151,63

 

 

Væksthusgrøntsager

 

 

25-35

 

 

210,63 – 243,04

 

 

121,30 – 139,96

 

 

Planteskoler

 

 

25-35

 

 

210,63 – 243,04

 

 

121,30 – 139,96

 

 

Pakkerier

 

 

14-24

 

 

183,69 – 207,86

 

 

105,79 – 119,70
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