
 

 

 ANALYSE 

  

Konkurrenceudsættelse i kommunerne 

går i stå frem mod 2025 

Kommunerne forventer kun at hæve graden af konkurrenceud-
sættelse fra 27,1 pct. i 2017 til 27,4 pct. i 2025. Dansk Erhverv ef-
terlyser et konkret politisk mål om at øge konkurrenceudsættel-
sen.  

  

Figur 1: 
Kommunernes faktiske konkurrenceudsættelse (2007-2017) samt forven-
tet konkurrenceudsættelse i 2025. 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Dansk Erhvervs Kommunaldirektørundersø-

gelse fra 2018. 

Note: n = 46. 

 
Siden 2007 er kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad steget fra 22,7 til 27,1 pct. En 
mindre stigning på 4,4 procentpoint. I 2017 konkurrenceudsatte kommunerne således 
kun lige godt hver fjerde konkurrenceegnede opgave, svarende til 63,5 mia. kr.i På den 
anden side, er der altså opgaver for ca. 170 mia. kr., som kommunerne ikke skaber kon-
kurrence om. 
 
For at sikre en effektiv og innovativ opgaveløsning, som giver borgerne den bedste kva-
litet for pengene, er det nødvendigt, at kommunerne fremover øger konkurrenceudsæt-
telsen. Der er dog ikke noget, som tyder på, at kommunernes vil øge konkurrenceudsæt-
telsen væsentligt frem mod 2025. Dansk Erhvervs kommunaldirektørundersøgelse fra 
november 2018 viser tværtimod, at kommunerne ikke forventer at øge konkurrenceud-
sættelsen nævneværdigt de kommende år. De forventer kun en marginal stigning fra 27,1 
pct. i dag til 27,4 pct. i 2025. 
 
Af: Malene Jæpelt, politisk konsulent og Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent.       
Udgivelsestidspunkt: december 2018. 
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Store kommunale forskelle fastholder status quo 
Den forventede marginale stigning, som Dansk Erhvervs undersøgelse viser, er et udtryk 
for store udsving i, hvordan de enkelte kommuner forventer, at konkurrenceudsættelsen 
vil ændre sig de kommende år. Udsving, der udligner hinanden og i sidste ende fører til 
en fastholdelse af status quo.  
 
Undersøgelsen peger på, at der er to modsatrettede tendenser, som kommer til at ken-
detegne den kommunale konkurrenceudsættelse de kommende år. 25 af de adspurgte 
kommuner forventer, at konkurrenceudsætte mere frem mod 2025, mens de resterende 
21 kommuner forventer, at konkurrenceudsætte mindre frem mod 2025. Mens 12 kom-
muner peger på, at de forventer en stigning på mere end 2 procentpoint, er det mest 
iøjnefaldende, at hele ni kommuner angiver, at de forventer at konkurrenceudsættelsen 
kommer til at falde med mere end 2 procentpoint.  
 
Figur 2 viser forskellen mellem kommunernes nuværende konkurrenceudsættelsesgrad 
(2017) og forventningerne hertil i 2025. En positiv værdi (blå søjle) indikerer, at konkur-
renceudsættelsesgraden forventeligt vil stige frem mod 2025, mens en negativ værdi 
(rød søjle) er et tegn på, at kommunen forventer en faldende konkurrenceudsættelses-
grad frem mod 2025. Som det tydeligt ses i figuren, er stagnationen i den samlede kon-
kurrenceudsættelsesgrad en konsekvens af kommunernes vidt forskellige forventninger 
til udviklingen frem mod 2025.  
 
Uhensigtsmæssig udvikling skal tages alvorligt 
En stagnation i kommunal konkurrenceudsættelse er uheldig. Konkurrence er, også når 
det kommer til offentlige opgaver, den bedste garanti for bedre og billigere løsninger. 
 
Konkurrenceudsættelse handler om at finde den leverandør, offentlig eller privat, der 
kan levere de bedste ydelser til prisen. Det offentlige kan selv gennem kontrolbud del-
tage i konkurrencen og i sidste ende vinde opgaven, hvis det vurderes, at de kan løse 
opgaven bedre og billigere end markedet. Når opgaverne ikke konkurrenceudsættes, er 
det umuligt at vide, om opgaverne kunne være løst mere hensigtsmæssigt af en anden 
aktør. 
 
En helt ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der er store forskelle 
på kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad, som ikke umiddelbart kan forklares af 
udefrakommende rammebetingelser som fx geografi, kommunestørrelse, kommunetype 
eller politisk tilhørsforhold i kommunens ledelseii. Det er altså tilsyneladende ret tilfæl-
digt, hvor høj konkurrenceudsættelsesgraden er i de forskellige kommuner. Der bør der-
for være gode forudsætninger for gennem målrettet prioritering og en strategisk tilgang 
til arbejdet med konkurrenceudsættelse at øge kommunernes samlede konkurrenceud-
sættelse.  
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Figur 2: 
Forskellen mellem kommunernes nuværende konkurrenceudsættelse 
(2017) og deres forventede konkurrenceudsættelse i 2025. Ændring i pro-
centpoint. 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Dansk Erhvervs Kommunaldirektørundersø-

gelse fra 2018. 

Note: n = 46. 

Anm.: En positiv værdi (blå søjle) indikerer, at IKU-scoren forventeligt vil stige frem mod 2025, mens en negativ 

værdi (rød søjle) er et tegn på, at kommunen forventer en faldende IKU-score frem mod 2025  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 19. december 2018.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående konkurrenceudsættelse og offentlig-privat samarbejde kan ske 
til markedschef Morten Jung på mju@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6077.  
 
 
 

i Kilde: https://www.kfst.dk/media/53516/sok-18.pdf 

ii https://www.kfst.dk/media/48991/kortlaegning_af_kommunernes_arbejde_med_udbud.pdf 

NOTER 

                                                             


