
 

 

 ANALYSE 

  

Rammeaftaler rammer skævt 

En stikprøve foretaget af Dansk Erhverv viser, at flere kommuner fejlestimerer omsæt-
ningen på deres rammeaftaler, når de fastsætter den forventede værdi i udbudsmateri-
alet. Kommunernes over- og underestimering af rammeaftalernes værdi har store kon-
sekvenser. Det svækker konkurrencen og dermed kommunernes mulighed for at få den 
bedste kvalitet til prisen. 
 
En rammeaftale angiver, hvilke varer, der kan købes ind på hvilke betingelser og til hvil-
ken pris. En central udfordring ved den nuværende lovgivning om rammeaftaler er, at 
kommunerne ingen forpligtelse har til at aftage bestemte mængder. De kan således frit 
estimere det forventede forbrug på rammeaftalen. Til gengæld er leverandørerne forplig-
tet til at kunne levere i henhold til rammeaftalen i hele aftalens løbetid.  
 
Figur 1 viser syv udvalgte kommuners evne til at estimere omsætningen på deres senest 
udløbne rammeaftale. Tallene viser, at kommunerne ofte har problemer med estimerin-
gen. Ud af de syv adspurgte kommuner har fire kommuner fejlestimeret deres senest 
udløbne rammeaftale med mere end +/- 15 pct. i Blandt disse fire kommuner har én kom-
mune (markeret med rødt) overestimeret aftalens værdi, mens tre kommuner har under-
estimeret aftalens værdi (markeret med blåt). 
   

Figur 1: 
Udvalgte kommuners evne til at estimere forbruget på senest udløbne 
rammeaftale korrekt, 2018. 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. indberetninger fra de syv kommuner.  

 
 
Af: Malene Jæpelt, politisk konsulent og Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent.       
Udgivelsestidspunkt: december 2018 
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Fejlestimering er problematisk for alle parter 

Overordnet er der tre konsekvenser ved fejlestimering af rammeaftalernes værdi. For det 
første vil usikkerhed omkring estimaterne få oplagte virksomheder til at afstå fra at byde 
på opgaver. For det andet risikerer kommunerne i tilfælde af underestimering, at de ikke 
får den bedste pris. For det tredje kan overestimering være forbundet med store øko-
nomiske konsekvenser for virksomheder på rammeaftalen, hvis ikke de får den forven-
tede omsætning grundet omfattende beredskabs- eller lagerkrav. 

Oplagte virksomheder afstår fra at byde på opgaven 
Når kommunerne overestimerer rammeaftalens værdi, favoriserer det ofte større virk-
somheder. De har bedre mulighed for at tilpasse produktion og leverancer alt efter, hvor 
stor den endelige omsætning bliver. Mindre, specialiserede virksomheder, der måske 
bedre og billigere kunne løse en mindre opgave afstår måske fra at afgive tilbud, fordi 
de ikke har kapacitet til at løse en større opgave. Når opgaven så ender med at blive 
mindre, fordi indkøber har overestimeret rammeaftalens værdi, havde opgaven måske 
alligevel været relevant for de små- og mellemstore virksomheder.  
 
Underestimering er også en udfordring, som kan afholde virksomheder fra at byde på 
opgaven. Oplagte, større virksomheder kan afstå fra at byde på opgaven grundet mang-
lende omsætningsvolumen. Viser den faktiske omsætning sig at være markant større 
end estimatet i rammeaftalen, havde det alligevel været oplagt for større virksomheder 
at byde ind på rammeaftalen.  
 
Både over- og underestimering af rammeaftalers værdi hæmmer således konkurrencen, 
og kommunerne risikerer at få en opgaveløsning, som er dyrere eller af ringere kvalitet, 
end hvis kommunernes estimat havde været mere præcist.  

Underestimering medfører højere enhedspriser 
Når virksomheder byder for at komme på rammeaftalen, skal de ofte udarbejde en sam-
let tilbudspris eller enhedspris. Priserne hænger ofte sammen med den forventede om-
sætning. Derfor har virksomhederne ofte mulighed for at strække sig længere for at give 
en god pris, hvis de har rimelig sikkerhed for en stor omsætning. Virksomhederne kan 
med andre ord tillade en lavere fortjeneste på varerne, hvis de kan sælge flere enheder. 
 
Når kommunerne underestimerer rammeaftalernes værdi i udbudsmaterialet, har virk-
somhederne ikke mulighed for at optimere prisen ud fra mængde. Det betyder, at kom-
munerne risikerer at købe produkterne eller serviceydelserne til en højere enhedspris, 
end hvis virksomhederne havde et bedre indblik i den reelle omsætning på rammeafta-
len.  

Beredskabs- eller lagerkrav har store økonomiske konsekvenser 
Den sidste udfordring ved fejlestimering opstår i rammeaftalens løbetid, hvis kommunen 
har overestimeret omsætningen på aftalen markant. På en lang række rammeaftaler er 
der skrappe krav til, at virksomhederne enten stiller med et beredskab (fx mandskab til 
rengøring eller vedligeholdelse af grønne områder) eller tilstrækkelig lagerføring af varer 
i sortimentet (fx levering af møbler eller sygeplejeartikler). Erfaringer viser, at virksom-
heder med fuldt beredskab eller lager ikke har fået den forventede omsætning på ram-
meaftalen, hvilket har medført, at de har lidt et større økonomisk tab. 
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På den korte bane vedrører det selvfølgelig udelukkende den virksomhed, som er kom-
met med på rammeaftalen, og som rammes af manglende omsætning. Men på den lange 
bane kan det være en medvirkende årsag til at andre virksomheder undlader at byde på 
offentlige rammeaftaler. 

Opsummering 
Fejlestimering af rammeaftalens værdi har store konsekvenser for kommunens mulighed 
for at få den bedste kvalitet til prisen, fordi konkurrencen hæmmes, når usikkerheden 
om rammeaftalens egentlige størrelse er så stor. 
 
Selvom der er tale om en stikprøve, hvor Dansk Erhverv har indhentet information fra 7 
af de 98 danske kommuner, giver den et indtryk af, at flere kommuner har svært ved at 
estimere rammeaftalernes værdi korrekt. Derfor opfordrer Dansk Erhverv både til, at 
dette område belyses yderligere, og at kommunerne øger fokus på at estimere værdien 
af deres rammeaftaler korrekt. Det styrker konkurrencen og sikrer, at borgernes skatte-
kroner bruges bedst muligt. 
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Appendix A  

  

Tabel 1: 
Detaljeret oversigt over forbruget på udvalgte kommuners senest ud-
løbne rammeaftale, 2018. 

Kommune Aftale om: Løbetid 
Estimat 

(mio. kr.) 

Omsætning 

(mio. kr.) 

Forskel 

(mio. kr.) 

Forskel 

(pct.) 

Kommune 1 
Vedligehold af 

grønne områder 
3 år 3,6 2,8 -0,8 -22 % 

Kommune 2 Rottebekæmpelse 4 år 2,2 1,9 -0,3 -14 % 

Kommune 3 Levering af vejsalt 4 år 5,6 4,9 -0,7 -13 % 

Kommune 4 Skolemøbler, mv. 4 år 6,4 5,9 -0,5 -8 % 

Kommune 5 
Vask og leje af lin-

ned 
4 år 1,9 2,5 0,6 +29 % 

Kommune 6 Håndværkerydelser 2,5 år 12,1 20,3 8,2 +68 % 

Kommune 7 Madservice 5 år 20,7 58,6 39,9 +184 % 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. indberetninger fra de syv kommuner. 

Note: De syv kommuner har for den senest udløbne rammeaftale angivet, hvor stort et beløb rammeaftalen var 

estimeret til i det oprindelige udbud samt det faktiske forbrug på aftalen, da den udløb. Negative procenter i 

kolonnen ”Forskel (pct.)” betyder, at det faktiske forbrug endte med at være lavere end det estimerede forbrug, 

mens de positive procenter omvendt betyder, at det faktiske forbrug endte med at være højere end estimeret. 
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Metoden bag undersøgelsen 
 
Dansk Erhverv har bedt om aktindsigt i ti kommuners senest udløbne ramme-
aftaler. 
 
Der blev specifikt bedt om følgende: 
 

1) Den rammeaftale der senest er udløbet i jeres kommune? (oplysnin-
ger om hvad rammeaftalens genstand var, hvem der var den vin-
dende tilbudsgiver og hvem var ordregiver(e)) 
 

2) Hvad var rammeaftalens løbetid? 
 

3) Hvor meget havde I ved udbudsmaterialets udsendelse estimeret, at 
kontraktens (rammeaftalens) værdi ville være? 
 

4) Hvad har den samlede omsætning i henhold til rammeaftalen været 
på - i rammeaftalens løbetid? 

 
På baggrund af kommunernes indberetning har Dansk Erhverv beregnet for-
holdet mellem rammeaftalens estimerede værdi og den faktiske omsætning 
på rammeaftalen. 
 
Der ligger en stratificeret udvælgelse bag valget af kommuner, idet de danske 
kommuner er inddelt efter størrelse (dvs. indbyggertal) og region. Herefter er 
kommunerne udvalgt tilfældigt indtil følgende kriterier var opfyldt: 
 

1) Størrelse: én kommune blandt de 1-10 største kommuner, én kom-
mune blandt de 11-20 største kommuner, osv. 
 

2) Region: to kommuner i hver af de fem danske regioner. 
 
To kommuner kunne på trods af gentagne opfølgninger ikke levere de efter-
spurgte data og indgår således ikke undersøgelsen. 
 
Én kommune kunne ikke oplyse et økonomisk estimat, men henviste i stedet 
til mængdelevering på deres seneste rammeaftale, som bestod af levering af 
pyntegrønt og juletræer til kirkegårde og institutioner i kommunen. På grund 
af manglende økonomisk estimat udgår denne kommune derfor også af un-
dersøgelsen. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 20. 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 rammeaftaler og offentligt-privat samarbejde kan ske til mar-
kedschef Morten Jung på mju@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6077. 
 
 

i De to vertikale, stiplede, sorte linjer i Figur 1 indikerer over-/underestimering af rammeaftalens værdi på +/- 15 

%i. Hvis det faktiske forbrug ligger inden for dette spektrum, har Dansk Erhverv vurderet, at det ligger inden for 

en acceptabel fejlmargin. 

NOTER 

                                                             


