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Slutrapport: Privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar
Härmed slutredovisas forskningsprojektet Privatiseringar och
konkurrensrättsliga utmaningar (dnr 309/2012).
Projektet har bedrivits sedan 2012 och har inkluderat professor
Karsten Naundrup Olesen, numera Köpenhamns universitet, samt
tidigare professor (mso) Tobias Indén, Syddansk Universitet. Projektet
har sedan den 1 september 2014 bedrivits på deltid av Tobias Indén –
inledningsvis på 50 procent, därefter på 25 procent. Karsten Naundrup
Olesens del av projektet har uppgått till 20 procent.
Inom ramen för projektet har följande artiklar publicerats:
Legal Aspects of public Private Innovation i European
Procurement & Public Private Partnership Law Review
4.2012; Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen
Offentlige servicekontrakter og håndtering af ændrede lovkrav
i Förvaltningsrättslig tidskrift 1/2013, s. 43-65; Karsten
Naundrup Olesen
Offentlige servicekontrakter og håndtering af ændrede lovkrav
publiceret i Ole Hansen (red.): Ændringsregler i
længerevarende kontrakter, Jurist- og Økonomforbundets
Forlag, 2014; Karsten Naundrup Olesen. Artiklen er identisk
med en artikel med samme titel, som Karsten Naundrup
Olesen fik offentliggjort i Förvaltningsrättslig tidskrift, häfte 1,
2013.

Model Contracts for Public-Private Innovation Partnerships, a
danish Initiative i EPPPL 3/2013, s. 248-256; Karsten
Naundrup Olesen
Kontrakt med det offentlige – udløbere af lægekonflikten 2013
i Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2013; Tobias
Indén, Kent Kristensen og Karsten Naundrup Olesen
Sundhedsordninger og erstatning, publiceret i Ugeskrift for
Retsvæsen 2014.139; Kent Kristensen og Karsten Naundrup
Olesen
Kommunerna och deras ansvar för konkurrensen i Niklas Witt
(red.), Festskrift - Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100
år, Iustus förlag, s. 123-140, 2015, ISBN 978-87-574-1741-8
(18 sidor); Tobias Indén
The Public Sector and Obligation to Contract i European
Review of Contract Law 2.2016; Tobias Indén og Karsten
Naundrup Olesen
Den svenska järnvägen, liberaliseringen och
marknadstillträdet, i Hans Viggo Godsk Pedersen (red.),
Juridiske emner vid Syddansk universitet, Jurist &
Økonomforbudets forlag, København 2016, ISBN 978-87-5742598-7 (9 sidor); Tobias Indén

Övriga aktiviteter som genomförts inom ramarna för projektet är som
följer:
Den 16 augusti 2012 arrangerades ett seminarium på temat
Privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar vid
Juridisk Institut, Syddansk universitet. Under seminariet
presenterades projektet för övriga medarbetare på institutet
varvid frågor om bland annat vilka arbetsmetoder som ska
genomsyra projektet diskuterades. Den 26 september
anordnades ytterligare ett seminarium på temat, ett så kallat
skiss-seminarium, men denna gång på Juridiska institutionen,
Umeå universitet. Under seminariet diskuterades främst vilka
regelverk som kan vara av störst intresse i samband med olika
privatiseringar.
Dessutom har Karsten Naundrup Olesen under hösten 2012
undervisat på och ansvarat för en 2-dagarskurs om de rättsliga
ramarna för olika typer av Offentlig-Privata

innovationssamarbeten. Under kursen medverkade också
Tobias Indén. Kursen riktade sig till deltagarna inom det
danska så kallade OPI-Lab. OPI-Lab är en organisation som
arbetar med att samla in kunskap kring Offentlig-Privata
innovationssamarbeten och dess verksamhet finansieras bland
annat med hjälp av medel från den Europeiska
investeringsfonden. Mer information om OPI-Lab återfinns på:
www.opi-lab.dk
Den 29 november 2012 arrangerades även ett seminarium vid
Juridiska institutionen, Umeå universitet, där de
statsstödsrättsliga aspekterna av offentlig-privata
innovationssamarbeten diskuterades.
Temadag om Private aktører i sundhedssektoren. Konferensen
anordnas den 12 juni 2014 av Karsten Naundrup Olesen som
också höll ett föredrag och det samma gjorde Tobias Indén.
Konference om Aktiv brug af kontrakter i den offentlige sektor
– hvordan kontrakter kan udformes og anvendes til at sikre, at
offentlige opgaver blive udført. Konferensen arrangerades den
19 november 2014 av Karsten Naundrup Olesen som också
höll ett föredrag.
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