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Iværksætterne har 
løsningerne til det offentlige 

 
 
 
I Danmark blomstrer det frem med nye iværksættervirksomheder, som tilbyder nytænkende 
løsninger til offentlige udfordringer.  
 
Om det er en censor til skraldespande, der kan reducere madspild i kommunale storkøkkener 
eller kunstig intelligens, der kan analysere røntgenbilleder på danske hospitaler, så kan nye 
løsninger fra iværksættervirksomheder være med til at tilføre innovation til det offentlige, som 
kan gøre hverdagen nemmere for offentligt ansatte og bidrage til en grønnere offentlig sektor.   
 
Når en iværksættervirksomhed udvikler et produkt, som er målrettet offentlige institutioner, 
så er det altafgørende, at virksomheden har mulighed for at teste sin løsning og finde de første 
kunder. Samarbejde mellem det offentlige og iværksættere kan være med til at validere virk-
somhedens produkt og gøre det mere attraktiv på det globale marked.  
 
Desværre oplever mange iværksættervirksomheder, at offentlige institutioner holder sig til-
bage for at samarbejde eller købe ind fra små og nye virksomheder. 
 
I Dansk Erhverv mener vi, at Danmark skal være verdens bedste iværksætterland. Vi drømmer 
om at skabe et bredt offentlig-privat samarbejde, hvor der også er plads til små virksomheder. 
Den offentlige sektor skal i højere grad være villig til at tro på iværksættere, og det offentlige 
system skal være gearet til at hjælpe iværksættere på vej. 
 
De gode eksempler findes heldigvis. Her i publikationen har vi samlet 15 eksempler, hvor of-
fentlige institutioner har været med til at gøre Danmark til et bedre iværksætterland - enten 
ved at deltage i udviklingsarbejde med en iværksættervirksomhed, eller ved at have foretaget 
et indkøb fra en iværksættervirksomhed. Dem vil vi gerne hylde.  
 
 
God læselyst! 
 

 

 
 
 
 
Jasmina Pless 
Chef for iværksætterpolitik 
Dansk Erhverv 
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”Når man som lille iværksættervirksomhed skal sælge sin tekno-

logi, er det vigtigt, at nogen vil samarbejde og nogen vil være de før-
ste til at prøve det. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Region 
Hovedstaden, og særligt Bispebjerg Hospital, for at teste og prøve 
vores teknologi. Præcis det gør, at vi nu er i kontakt med det engel-
ske sundhedsvæsen med henblik på at afprøve vores teknologi. Det 
er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at der i det danske sam-
fund er nogen, der går forrest og arbejder med nye virksomheder. 

 
Stine Mølgaard Sørensen, co-founder & COO, Radiobotics 
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Udviklingssamarbejde & 
indkøb  

Offentlige institutioner kan understøtte danske startups og lokale iværksættere på flere må-
der. Det kan enten være ved udviklingssamarbejde om test af nye løsninger fra iværksættere 
eller i form af at øge mulighederne for, at små virksomheder kan sælge deres løsninger til 
offentlige institutioner.  
 
Når en dansk startup udvikler et nyt produkt, som er målrettet offentlige institutioner, så som 
kommuner eller hospitaler, så er det altafgørende, om virksomheden kan teste sin løsning 
med en dansk offentlig partner. Det kan validere virksomhedens produkt eller løsning og gøre 
den langt mere attraktiv på det globale marked. Samtidig er det vigtigt, at offentlige instituti-
oner gør plads til små virksomheder i deres indkøbsprocesser.  
 
 
Udviklingssamarbejde 
Iværksættere og startups med nye forretningsideer kan have behov for at teste deres løsnin-
ger i samarbejde med en offentlig institution. Er der tale om en ny løsning til hospitalsverde-
nen kan det være altafgørende, at iværksættervirksomheden har mulighed for at teste løsnin-
gen med et dansk hospital før løsningen kan markedsføres til udenlandske hospitaler.  
 
Det samme behov gør sig gældende for iværksættervirksomheder med nye løsninger inden for 
f.eks. kommunal affaldssortering, undervisningsmateriale til folkeskoler eller virtual reality 
software, der kan forbedre livet for sårbare unge.  
 
 
Indkøb og udbud 
Det offentlige køber ind for 355 mia. kr. om året. Hvis blot en anelse flere af de midler blev 
brug til at købe ind fra små og nye virksomheder, ville vi kunne gøre Danmark til et bedre land 
at være iværksætter i. Iværksættervirksomheder kan have svært ved at trænge igennem med 
salg til offentlige institutioner. Ofte vælger offentlige indkøbere at købe fra store, velkendte 
virksomheder eller udbyde opgaver, der er for store og komplekse til, at også små virksomhe-
der kan være med.  
 
En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at én af de største grunde til, at iværksættere ikke 
byder på offentlige udbud skyldes, at det kræver for mange ressourcer, samt at offentlige 
indkøb i høj grad er specificeret i præcise løsninger og detaljer i udbuddet. Det hæmmer mu-
ligheden for nytænkning i de offentlige indkøb. Det er en skam, for iværksættere kan lave 
gode innovative løsninger, som samfundet kan få glæde af. Samtidig kan produkter og løsnin-
ger fra små virksomheder tilføre ny innovation til det offentlige.  
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15 eksempler på godt 
samarbejde mellem det 
offentlige og iværksættere 

 

Dansk Erhverv har på baggrund af offentlige indstillinger udvalgt 15 gode eksempler på, hvor-

dan offentlige institutioner har skabt et samarbejde med en startup, eller har lavet en strategi 

for hvordan organisationen kan etablere flere gode samarbejder med startups i fremtiden.  

 

Der er både eksempler på udviklingssamarbejde og indkøb samt eksempler på, hvordan så-

kaldte innovationspartnerskaber har været med til at sikre et godt samarbejde. Innovations-

partnerskaber er en procedure, hvor udviklingssamarbejde og indkøb er tænkt sammen i ét. 

Formålet med innovationspartnerskaber er at give ordregivere bedre mulighed for at købe in-

novative varer og tjenesteydelser og højne kvaliteten af offentlige ydelser. 

 

 

 

 

 

 

Udviklingssamarbejde 

Samarbejde var afgørende for at kunne 
sælge til udlandet  

 

Sani nudge er en dansk medico-startup, hvis produkt kan hjælpe med at forbedre hygi-

ejnestandarden på hospitaler. Ved hjælp af AI-baseret machine learning kan sani nudge 

forudse hygiejnemønstre og dermed hjælpe med at forbedre adfærd.  Sani nudge indgik 

et innovationspartnerskab med Aarhus Universitetshospital, DTU og Bispebjerg Hospi-

tal, hvor deres nye digitale løsning til håndhygiejne blev implementeret og testet. Senere 

har de solgt deres løsning til udenlandske hospitaler. ”Innovationspartnerskabet i Dan-

mark har været afgørende for, at vi kunne sælge vores løsning til udlandet. Det har været 

med til at validere vores produkt over for det udenlandske marked”, siger Marco Bo Han-

sen, co-founder, sani nudge. 
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Udviklingssamarbejde 

Censor til affald i kommunale storkøkke-
ner mindsker madspild 
 
Catering- og kantinevirksomheden Jespers Torvekøkken var i 2017 med i FN's accele-

ratorprogram for verdensmålene med det formål at knække koden til madspild i stor-

køkkener. Virksomheden kom med på opfordring fra Gladsaxe Kommunes lokale er-

hvervsservice, der havde sat verdensmålene på den lokale vækstagenda.  

 

Resultatet blev en sensorløsning, der som digitalt værktøj giver kokke mulighed for 

madspild og gæsternes smagspræferencer, som kan bruges til at optimere fremtidige 

menuer ud fra bl.a. sammensætning, mængder og klimaaftryk. Værktøjet består af et 

menuplanlægningssystem, der beriges med data fra IoT vægte, som placeres under 

alle fade og organiske skraldespande i kantinen. Derfra indsamler vægtene automatisk 

data på, hvor meget der bliver taget og spildt for hver ret. Løsningen blev testet i et 

storkøkken i Gladsaxe Kommune, hvor de på 1 måned havde et madspild på samlet set 

450 kg mad, hvilket svarer til ca. 11.258 kr. i spildt indkøb. FOODOP er nu klar til ska-

lering og har et globalt potentiale for at bidrage til løsning af verdensmål 12.3 i både 

offentlige og private storkøkkener. 

 

”Vores samarbejde med Gladsaxe Kommune er et godt eksempel på, hvor høj prioritet 

offentligt-privat samarbejde har i Gladsaxe, hvor selv et foodtech startup som vores, 

kan blive involveret. I projektforløbet har vi bl.a. reduceret madspildet med 40 pct. på 

tre måneder i et genoptræningscenter for ældre, hvilket sparede køkkenet 6.000 kro-

ner om måneden til mere sund og bæredygtig mad til de ældre.” – Nichlas Saul, CEO, 

FOODOP 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Innovation fra iværksættere / Dansk Erhverv 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingssamarbejde 

En ny løsning, der kan undgå oversvøm-
melser i kommunen 

 
 

Frederiksberg Kommune skulle i 2017 anskaffe nye regnvejrsløsninger, der har til 

formål at mindske risikoen for oversvømmelser som følge af klimaforandringer. I 

stedet for at lave et traditionelt udbud, valgte kommunen et innovationspartner-

skab baseret på en tidlig og omfattende markedsdialog med mere end 40 forskel-

lige fagfolk. Efterfølgende udviklede og testede to konsortier af private virksom-

heder (hvoraf også en række små virksomheder var med) de to løsninger, der i dag 

er implementeret.  

 

Udbuddets fokus på løbende udvikling og test af produktet gjorde, at kommunen 

endte med en ny og innovativ løsning, som endnu ikke var skabt, da udbudspro-

cessen blev påbegyndt. Udbuddet var så stor en succes, at det i 2019 vandt prisen 

for årets udbud på konferencen Procure+ Awards i Stavanger. Udbuddet kan bedst 

beskrives som et innovationspartnerskab, hvorpå kommunen kunne anvende sin 

indkøbskraft til at stimulere udviklingen af innovative og bæredygtige løsninger. 

Innovationspartnerskabet kan dog også sammenlignes med et funktionsudbud, 

hvor kommunen sætter fokus på, hvilken funktion produktet skal udføre – og 

ikke på hvordan funktionen skal udføres. På den måde kommunen man stille krav 

om ressourceeffektive løsninger, men samtidig lade det være op til leverandøren 

at finde den bedste løsning.  
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Udviklingssamarbejde 

Samarbejde med Region Hovedstaden gav 
Radiobotics international succes 
 
Radiobotics er en prisvindende dansk startups, der fokuserer på at udvikle algoritmer til 

hospitaler til automatisering af læsning af røntgenstråler af knogler og led. Siden startup-

pens stiftelse i 2017 har Radiobotics oplevet stærk trækkraft, vokset teamet, indsamlet 

flere store investeringer og fået det første produkt CE-mærket og FDA-godkendt.  

 

Et vigtigt led i denne udvikling har været startuppens samarbejde med det offentlige. Hos-

pitaler tryktestede nemlig kunstig intelligens for den danske startups. Med regeringens 

finanslovsudspil i 2020 var der sat penge af til 13 forsøgsprojekter med kunstig intelligens. 

Et af disse er et forsøg på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor algoritmer fra Ra-

diobotics skulle afprøves til at spotte sygdomme på røntgenbilleder. 

 

Mikael Boesen, MD, ph.d., klinisk professor i radiologi på Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital ser et kæmpestort potentiale med projektet: ”Radiobotics er lige nu i gang med 

at udvikle en teknologi, som automatisk kan beskrive og diagnosticere røntgenbilleder af 

knogler og led. Som samarbejdspartner og fremtidig bruger af denne teknologi, ser vi et 

kæmpestort potentiale for at radiologiske afdelinger verden over, som kan spare tid sam-

tidig med at kvaliteten af billedbeskrivelserne højnes. Radiobotics algoritmer kan assi-

stere røntgenlæger i at tolke røntgenundersøgelser ved hurtigt at udpege og karakterisere 

billedmæssige tegn på sygdom, som algoritmen er trænet i at detektere. Det kan være 

med til at sikre, at patienter hurtigere får den rette diagnose og være med til at reducere 

antallet af genindkaldelser og dermed spare hospitaler og samfundet ressourcer. Derfor 

er vi rigtig glade for at være med i dette visionære projekt.” 
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Udviklingssamarbejde 

Døgninstitutionen Nexus i Københavns Kom-
mune 
 

Med et fælles mål om at hjælpe nogle af Danmarks mest kriminalitetstruede unge men-

nesker, indledte Københavns Kommune, Nexus og Konfront et offentligt/privat-samar-

bejde i slutningen af 2019. Københavns Kommune anså Konfront som en innovativ løs-

ning og så et potentiale i at anvende blandt andet virtual reality (VR) som eksponerings-

metode.  

 

Sammen med centrale kræfter fra kommunens digitaliseringsenhed, de unge og perso-

nalet på Nexus, skabte Konfront et system, der skulle styrke personalets arbejde med de 

unge gennem VR. Undervejs i forløbet blev det tydeligt at se, hvordan de unges motiva-

tion blev øget i de ellers ofte vanskelige samtaler med personalet, og at der blev skabt et 

mere konstruktivt rum mellem parterne, hvor der ikke er konflikt.  

 

I udviklingsperioden har der løbende været brugerinddragelse, hvilket har medført, at 

produktet er blevet tilpasset undervejs. Derfor har det været en stor styrke at have Nexus’ 

unge og ansatte med i hele processen. Deres feedback kommer til gavn for andre unge 

mennesker, der også har brug for ekstra støtte. Resultatet af partnerskabet har på den 

korte bane været, at der er sket en højnelse af den pædagogiske indsats hos personalet, 

et øget engagement hos de unge og et mere konstruktivt og mindre konfliktfyldt rum 

mellem parterne.  

 

Københavns Kommune har lavet en potentialevurdering af projektet, og det vurderes, at 

denne metode også kan udbredes til andre lignende tilbud: “Nogle af vores unge, som af 

nogle vil blive betegnet som hardcore, sidder pludselig og holder i hånd, når de får sådan 

en VR-brille på. Og det er dér, man bliver opmærksom på, at det her kan noget, for det 

ville de aldrig have gjort, hvis ikke de var blevet sat i denne situation. Samtidig kan vi 

skabe et rum, hvor vi ikke er i konflikt, men kan sidde helt stille og roligt og tale ind i 

nogle ting, som den unge selv bemærker og bliver opmærksom på.” – leder af Nexus, Bo 

Løfberg. 
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Udviklingssamarbejde 

Samarbejde mellem Studymind og Fre-
deriksberg Kommune skabte JobMind 

 

Frederiksberg Kommune rakte ud til startup-virksomheden StudyMind. De havde 

set deres Virtual Reality (VR) løsning til eksamenstræning af studerende, og ville 

høre om de sammen kunne udvikle en VR-løsning til jobsamtaler i Frederiksberg 

Kommune. Gennem co-creation, workshops med fagpersonale der havde indgå-

ende kendskab til kommunens og med inddragelse fra de jobsøgendes, blev Job-

Mind skabt. Dette samarbejde betød alverden for StudyMind.  

 

Foruden økonomisk fremgang og ny viden gav partnerskabet tillid og legitimitet 

til at åbne nye markeder. Startuppen fik nemlig udviklet og testet VR-løsningen 

til jobmarkedet, og var derfor klar til at erobre nye markeder med et gennemtestet 

produkt, der var tilpasset alle behov.  

 

StudyMinds produkter findes i dag i alle tre afdelinger i Frederiksberg Kommunes 

jobcenter, og iværksættervirksomheden er ved at udvikle JobMind-produktet be-

tydeligt - med en ny investering fra Frederiksberg Kommune. Samarbejdet har 

medført betydelig vækst i StudyMind, flere arbejdspladser samt tiltrukket nye in-

vestorer. 

 

"Vi sætter virkelig stor pris på samarbejdet med Frederiksberg Kommune. Og vi 

vil særligt hylde dem for deres mod og tålmodighed i processen med os. De har 

fra dag et været indstillet på, at det var et agilt udviklingsforløb, hvor vi ikke altid 

kunne forudse, hvad der skete og hvilke udfordringer vi rendte ind i. Vi har vores 

rødder inden for uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet var derfor nyt 

for os. Samarbejdet har givet os uvurderlig viden om området og ikke mindst bor-

gernes udfordringer og behov, hvilket har været alpha og omega for, at løsningen 

skaber reel værdi for borgerne,” - Anna Stelvig, CEO, StudyMind 
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Udviklingssamarbejde 

Bornholms Regionskommune validerer 
produkt ved køb og test 

 

YOLI er et intelligent pædagogisk spil, som kombinerer digitale elementer med den 

velkendte oplevelse, vi kender fra brætspil. YOLI er for børn i alderen 3-6 år og ba-

serer sig på en legende tilgang til læring. Spillet tilskynder børnene til at deltage på 

forskellige måder, så de udforsker og lærer nye måder at samarbejde med kamme-

raterne i børnehaven på. YOLI havde en ide omkring et innovativt læringsværktøj til 

pædagoger.  

 

YOLI havde brug for en udviklingspartner samt en kunde til at vise investorer at der 

var potentiale i konceptet. Bornholms Regionskommune (BRK) valgte efter de kun 

havde set en simpel prototype at købe løsningen. Et lille beløb, der har fået kæmpe 

betydning for YOLI. Udover at købe produktet har institutioner på Bornholm testet 

de første produkter og været med til at sikre udvikling af produktet. BRK’s villighed 

til at være firstmover og blive den første kunde har betydet at YOLI har kunnet rejse 

penge og udvikle produktet.  

 

I dag er YOLI en succes, der sælges i hele landet og har et kæmpet internationalt 

perspektiv. Det er resultatet af BRK’s villighed til at dele deres viden med en lille 

startup og vise vejen for andre kommuner, ved som den første at købe produktet: 

”Uden BRK var vi aldrig kommet i gang. At de troede på konceptet, allerede inden 

det var et fysisk produkt, har betydet alt." – Niklas Marschall, co-founder og CEO, 

Yoli. 
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Udviklingssamarbejde 

Fra organisk affaldsslam til bioolie, gas og 
kul 
 
Et nyt samarbejde mellem virksomheden, Organic Fuel Technology, Aarhus Universitet, 

Aarhus Vand og AffaldVarme Aarhus går ud på at afprøve og analysere teknologi, der kan 

omdanne organisk husholdningsaffald og spildevandsslam til bioolie, gas og kul.  

 

Formålet med projektet er at afprøve, hvorvidt brugen af mikrobølgereaktor-teknologi 

kan sikre en mere bæredygtig udnyttelse af slam fra spildevandshåndtering og organisk 

husholdningsaffald. Projektet tager udgangspunkt i en teknologi, der er udviklet af virk-

somheden, Organic Fuel Technology (OFT). Virksomhedens vision er at løse verdens af-

faldsproblem ved at give affaldet værdi. 

 

Samarbejdet er kommet i stand med midler fra Den Grønne Investeringspulje, som er 

stiftet af Aarhus Kommune. 

 

 
 

 
 

 
 

Udviklingssamarbejde 

Batteriteknologi til optimeret brug af sol-
cellestrøm 
 

Virksomheden VisBlue har siden 2014 udviklet en ny batteriteknologi, som nu testes 

i samarbejde med Aarhus Kommune på Mårslet Skole. Formålet med projektet er at 

teste, hvorvidt den vedvarende strømproduktion fra solceller på Mårslet Skole kan 

udnyttes mere optimalt ved at lagre dagsproduktion/overskudsproduktion i et batteri 

og ”flytte” strømmen til forbrug senere på dagen ifm. tilstødende sportshal og for-

eningsaktiviteter.  

 

Der er tale om en vanadium-baseret redox flowbatteriteknologi, som gør det muligt 

at lagre strøm fra eksempelvis solceller og udnytte det senere på døgnet. VisBlue er 

et dansk/portugisisk spin-out fra Aarhus Universitet samt Porto Universitet og har 

hovedsæde i EcoPark i Aarhus V. 

 

Samarbejdet er kommet i stand med midler fra Den Grønne Investeringspulje, som er 

stiftet af Aarhus Kommune. 
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Den grønne investerings-
pulje i Aarhus Kommune  
 

 

 

Aarhus Kommune har sat ind på at lade iværksættere spille en aktiv 

rolle i at løse klimaudfordringer lokalt i kommunen.  

 

 

Kommunen har som by og bysamfund brug for nye løsninger og tek-

nologier, der kan bidrage til den grønne omstilling – og bidrage til 

realiseringen af Aarhus’ klimamål og klimaambitioner. Derfor har 

kommunen etableret den grønne investeringspulje, der med hjælp 

fra lokale startups skal sikre den grønne omstilling i kommunen. 

 

 

Aarhus Byråd har som pilotprojekt besluttet at etablere en grøn in-

vesteringspulje på i alt 3,5 mio. kr., der kan medfinansiere aarhusi-

anske virksomheders arbejde med udvikling, test og/eller demon-

stration af nye grønne løsninger. Løsninger der på sigt kan komme 

alle kommunens borgere til gavn.  

 

 

Der er tale om risikovillig kapital, og puljen kan alene støtte projek-

ter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæ-

redygtig kommunal drift- og serviceproduktion og kan bidrage til 

realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som 

virksomhed/organisation. Der kan maksimalt ydes et tilskud på 

250.000 kr. i medfinansiering.  
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Udviklingssamarbejde 

Startup etablerer eldreven C02-varme-
pumpe hos Harslev Varmeværk 
 
FENAGY A/S er en dansk startup beliggende i Aarhus, som ønsker at etablere produktion 

af varmepumper lokalt i Aarhus. FENAGY’s CO2 varmepumper er udviklet med baggrund 

i årelang erfaring og baggrund indenfor kommerciel køl med CO2 baserede køleanlæg til 

f.eks. supermarkeder. Med udviklingen af større og større komponenter er det nu muligt 

at anvende teknologien i store el-drevne varmepumper. 

 

Varmepumpen er i samarbejde med AffaldVarme Aarhus blevet installeret som et test-

forsøg på Harlev Varmeværk. Fra første dag i drift vil pumpen bidrage til den grønne om-

stilling i Aarhus. Varmepumpen fortrænger fossile brændsler, idet Harlev Varmeværk i 

dag fremstiller varme ved afbrænding af halm og ved spidsbelastninger af olie. Affald-

Varme Aarhus vil håndtere tilslutning af varmepumpen til fjernvarmenettet.  

 

Samarbejdet er kommet i stand med midler fra Den Grønne Investeringspulje, som er 

stiftet af Aarhus Kommune. 

 
 

 

 

 

Udviklingssamarbejde 

Mere bæredygtig og klimavenlig måltids-
produktion 
 
På vejen til en mere bæredygtig, klimavenlig og velsmagende mad samarbejder Aarhus 

Kommunes køkkener med LOOP Food Lab og Restaurant Domestic. Projektet har til for-

mål at teste, hvordan måltiderne i Aarhus Kommunes køkkener kan blive mere klimaven-

lige og bæredygtige mens madspild undgås. For at opnå målet skal der bl.a. udvikles 

opskrifter på måltider, der har et mindre CO2-aftryk. Her kan svampe, mikrogrønt eller 

fermenterede produkter f.eks. erstatte klassiske råvarer, der har høje CO2-aftryk. 

 

Samarbejdet er kommet i stand med midler fra Den Grønne Investeringspulje, som er 

stiftet af Aarhus Kommune. 
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Indkøb 

Iværksætteri i indkøbspolitik 
 

 

Af Esbjerg Kommunes indkøbspolitik fremgår det, at iværksætteri skal prioriteres for 

at sikre kvaliteten og tilstedeværelsen af et lokalt erhvervsliv. Et samarbejde med Busi-

ness Esbjerg omkring netop iværksætteri er indarbejdet i budgettet for 2021-2024. 

Kommunen vil være iværksættervenlig ved at være åben overfor nye produkter og ydel-

ser, lavet af iværksættere, som kan skabe værdi for kommunen, og anvende lokale 

iværksættere, hvor kommunen har behov for udvikling af nyt.  

 

Esbjerg Kommune skal ved udbud indtænke nystartede virksomheder, når krav til eg-

nethed fastsættes, således disses muligheder for at afgive tilbud ikke begrænses unø-

digt. Kommunen vil stræbe efter at anvende lokale iværksættere, hvor der skal udtæn-

kes nye løsninger. Kommunens 2025 vision er derfor at synliggøre Esbjerg Kommunes 

indkøbsbehov overfor iværksætterne, og udfordre den traditionelle indkøbspolitik in-

ternt i Esbjerg Kommune. Målet er at handle mere lokalt og innovativt, samt tydelig-

gøre efterspørgsel og behov, hvor Esbjerg Kommune deler udfordringer og problemer 

med iværksættere, som kan medvirke til at finde løsninger. 
 

• Udbudspanel: Kommunen nedsatte i 2016 i samarbejde med Business Es-

bjerg Udbudspanelet, som er et samarbejde mellem kommunen og det lo-

kale erhvervsliv. Udbudspanelets formål er at øge dialogen vedr. offentlige 

indkøb mellem partnerne. Den øgede dialog mellem erhvervslivet bidrager 

bl.a. til mere viden for kommunen om, hvad der sker blandt lokale virksom-

heder, herunder iværksættere og samtidig give lokale virksomheder viden 

om, hvordan de kan blive leverandører til Esbjerg Kommune. 

 

• Dialog med erhvervslivet: I Esbjerg Kommune afholdes der altid markedsdi-

alog inden et udbud, hvor formålet er at undersøge, hvad der rører sig på 

markedet. Både i forhold til hvilke virksomheder, der kan være interesseret i 

at byde på en opgave, men også for at høre, hvad der er sket siden sidste 

udbud, og hvilke produkter og ydelser det er relevant for kommunen at 

være opmærksomme på. Dette giver rum for iværksættere til at komme på 

banen med deres ideer og produkter. 
 

• Tæt samarbejde med Business Esbjerg: Der er et samarbejde i gang mellem 

kommunen og Business Esbjerg, som skal sætte fokus på at informere 

kommunen om iværksættere, og hvad de kan tilbyde, således kommunen 

kan være opmærksom på disse, når nye behov opstår.  
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Indkøb 

Nye udbudsformer skaber innovation i kommu-
nernes indkøb 
 

Exoskeletter er en form for rustning, der beskytter og støtter funktionsdygtighed ved 

f.eks. knoglebrud. Exoskeletter skal i høj grad tilpasses den enkelte bruger, hvilket 

gør, at udgifterne ved indkøb hurtigt kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Der-

for besluttede Aarhus Kommune at etablere et helt nyt og dynamisk indkøbssystem 

baseret på fleksibilitet, idet det giver mulighed for konstant at få leveret nye og opti-

merede produkter. På denne måde tilskyndes markedet til at tænke i innovative løs-

ninger.  

 

Indkøbssystemet fungerer ved, at virksomheder løbende kan tilmelde sig systemet, 

hvis de kan godkendes efter fire konkrete prækvalifikationskriterier. Når virksomhe-

der er godkendt, kan de derefter deltage i miniudbud, når der skal laves et exoskelet 

til en borger. Tildelingen af opgaven sker på baggrund af bedste forhold mellem pris 

og kvalitet. Samtidig er der krav om, at produkterne testes før brug, så slutbrugeren er 

garanteret, at produktet virker. Modellen er et godt eksempel på, hvordan kommuner 

med succes kan skabe nye udbud med udgangspunkt i innovation og kvalitet, mens 

produktet samtidigt leveres til den bedste pris. Derfor kan modellen med fordel også 

anvendes på andre indkøbsområder.  

              
 

 

Indkøb 

Inkluderende udbudsprocesser i Hader-
slev Kommune i samarbejde med HER 
 

Covid-19 skabte en ny dagsorden for alle. Mange virksomheder og iværksættere så ind 

i en anden hverdag, hvor store dele af deres omsætning forsvandt fra den ene dag til 

den anden. Derfor tog Haderslev Erhvervsråd (HER) og Haderslev kommune initiativ til 

at gøre alle lokale iværksættere og mindre virksomheder opmærksomme på, hvordan 

man kan komme i betragtning som ny leverandør i Haderslev Kommune. 

 

Derfor pitchede 44 lokale virksomheder for forskellige afdelinger i foråret og somme-

ren 2020. Virksomhederne var screenet på forhånd, så virksomheder hvis produkt eller 

ydelser faldt ind under et gældende tilbud, blev orienteret herom og hvornår de havde 

mulighed for at komme i betragtning ved ny udbudsrunde. 
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Indkøb 

Stykka producerede værnemidler under 
COVID-19 til Glostrup Kommune 

 

Glostrup Kommune manglede visirer i forbindelse med udbruddet af COVID-19, og gik 

derfor til den lokale startup, Stykka, der i første omgang leverede 280 visirer til kommu-

nen.  

 

I den efterfølgende periode producerede virksomheden 12.000 i døgnet og endte med at 

levere visirer til kommuner i hele landet. Den lokale startups leverance af værnemidler 

var afgørende for, at kommunen kunne beskytte sine medarbejdere i plejen af syge bor-

gere i kommunernes varetægt.  

 

Glostrup Kommune oplevede udfordringer med at 3D printe visirernes front, hvorfor de 

kontaktede Stykka, der er specialiseret i laserudskæringer. Stykka havde dog en alterna-

tiv løsning til at producere hele visiret, og kommunen købte de første 280 visirer på ste-

det.  

 

Stykka lykkedes dog hurtigt med at skaffe flere materialer, så de kunne producere 12.000 

visirer om dagen. Det var langt flere visirer end kommunen havde brug for, hvorfor Stykka 

valgte at indgå i det fælleskommunale indkøb af værnemidler, som Aarhus Kommune står 

for.  

 

Stykka var endvidere i stand til at producere hårdføre visirer, der kunne tåle intensiv op-

vask ved høj varme, hvilket skulle gøre det muligt at genanvende visirerne.  
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5 gode råd til startups, der gerne vil 
have det offentlige som kunde 

Mange startups har produkter, der er relevante for kommuner. Desværre passer de ikke altid ind i de 
kommunale indkøbsaftaler eller SKI-aftaler. Hvad gør man så? 
 
1. Udvælg 3-5 kommuner som har det problem, som dit produkt kan løse 

Inden du starter salget, er det afgørende at indse, at alle kommuner er forskellige. Du må derfor starte 
med at undersøge kommuners politiske dagsordener og udvælge 3-5 kommuner, som er optaget af 
det problem, som dit produkt løser. Læs kommunestrategien og søg på hjemmesiden, så har du over-
blikket over de politiske prioriteter. Du kan også tilmelde dig de politiske udvalgs dagsordener og 
referater, så du kan følge med i de aktuelle sager.   
 
2. Sæt dig i kommunens sted 

Brug denne viden om kommunen til at lave et skræddersyet salgsoplæg. Sæt dig i politikerens sted: 
Fortæl, hvordan dit produkt gør livet lettere for deres borgere. Lav en business case, der viser, hvilken 
værdi dit produkt har – gerne på alle bundlinjer, økonomi, mennesker og miljø. 
 
3. Forstå det kommunale årshjul 

Når du er klar til at sælge, skal du kende det kommunale årshjul. Kommunerne er styret af den årlige 
budgetproces og den er afgørende for din timing. Første halvår er et godt tidspunkt til at åbne salget, 
dele viden og lave pilotforsøg. Hvis der ikke er penge på budgettet, er juni/august et godt tidspunkt at 
kontakte borgmesteren eller udvalgsformand for at få problemet på dagsordenen i budgetforhandlin-
gerne, der foregår fra september til oktober. Denne periode er travl i kommunen. Hold øje med det 
vedtagne budget og se om der er åbninger for salg i de kommende budgetår. 
 
4. Forstå den kommunale organisering 

Som startup kan det være svært at forstå, at ens produkt ikke tages imod med kyshånd. Ofte skyldes 
det, at produktet løser et komplekst samfundsproblem, der går på tværs af budgetter og beslutnings-
tagere. Dermed har problemet mange ”ejere”, som kan sende dig rundt, mens tiden går. Undgå det, 
ved starte med at forstå kommunens organisering, før du starter salget. Prøv at samle beslutningsta-
gerne i samme rum, når du sælger ind og spørg til deres tanker om implementering på tværs. 
 
5. Giv først, sælg bagefter 

Et salg kan med fordel starte med at etablere en god relation. Lyt til beslutningstagerens problemer 
og tilbyd din viden, så de kan se problemstillingen fra nye vinkler. Foreslå at afprøve produktet i et 
pilotforsøg og hjælp med at sprede den gode historie, når forsøget er i mål. Det skaber gensidighed og 
åbner for fremtidigt salg. 

 

De 5 gode råd kommer fra Freja Ludvigsen, der tidligere er erhvervsudviklingschef i 

Gladsaxe Kommune. Nu hjælper hun virksomheder med at lykkes med salg til kom-

muner gennem virksomheden, Partnerskaberen.   

 

De 5 gode råd kommer fra Freja Ludvigsen, der tidligere er erhvervsudvik-

lingschef i Gladsaxe Kommune. Nu hjælper hun virksomheder med at lyk-

kes med salg til kommuner gennem virksomheden, Partnerskaberen.   
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Politisk handling kan skabe 
mere samarbejde 

 

 
Dansk Erhverv er kommet med en række politiske anbefalinger til, hvordan man på regionalt 
og kommunalt plan kan løfte iværksætteres muligheder for at samarbejde med det offentlige. 
Det gælder både i forhold til udviklingssamarbejde, indkøb og adgang til data. Bedre adgang 
til data fra det offentlige kan være med til at skabe nye innovative iværksættervirksomheder.  
 
Stat, region og kommune har et stort ansvar for at købe og teste nye innovative løsninger fra 
startups. Offentlige indkøb har stor signalværdi, og vil derfor kunne hjælpe startups til inter-
national succes. 
 
Når en dansk startup udvikler et nyt produkt, som er målrettet offentlige institutioner, er det 
altså afgørende, at virksomheden kan teste eller sælge sin løsning til en dansk offentlig part-
ner. Derfor er det også et problem, når en undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at iværksæt-
tere ikke byder på offentlige udbud fordi det kræver for mange ressourcer og fordi udbuddet 
er specificeret i præcise løsninger og detaljer. 

  

Figur 1: Hvad afholder din virksomhed fra at byde på et offentligt udbud?  

 

Kilde: Dansk Erhverv iværksættersurvey, januar/februar 2021 
Note: n = 130. Figuren viser fordelingen blandt iværksættere, der ikke har budt på en udbudsop-

gave fra det offentlige. Svarkategorierne ”Det er ikke relevant for min virksomhed” (47 pct.) og 
”Ved ikke” 5 pct.) er ikke vist i figuren. Det var muligt at angive flere årsager. Maksimal stikprø-
veusikkerhed: 8,0 pct. point. 
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1. Målsætning for indkøb fra startups og SMV’er 

Der er derfor behov for, at lovende startups udvikling understøttes af statens købekraft. Der-
for skal der være en politisk målsætning om, at det offentlige vil bruge sin indkøbsmuskel på 
en måde, så det offentlige indkøb er med til at skabe et marked for startups og SMV’er.  
 
Fleksibiliteten og mulighederne for dialog i udbudsloven udnyttes ikke til fulde. F.eks. er det 
fortsat et begrænset antal udbud, hvor der bliver målt på de samlede totalomkostninger. Bru-
gen af funktionskrav, der åbner op for, at virksomhederne bliver udfordret til at innovere, er 
også begrænset. Der bør i højere grad gives plads til, at offentlige indkøbere i forbindelse med 
indkøbssager kan tage den risiko, som kan være forbundet med at købe produkter og services 
fra små, innovative virksomheder, men som samtidig kan være med til at styrke danske star-
tups og sikre mindre omkostningsfulde løsninger for det offentlige. 
 
Tal fra UdbudsVagten A/S viser, at offentlige myndigheder i stigende grad anvender de flek-
sible udbudsformer1. Men det er fortsat de traditionelle måder at udbyde på, dvs. offentligt og 
begrænset udbud, der fylder mest. I 2018 var det kun i 8,2 pct. af samtlige udbud, hvor der 
blev brugt fleksible udbudsformer. Mere end 9 ud af 10 af statens udbud sker således fortsat 
med brug af traditionelle udbudsformer. Det er et problem, for de fleksible udbudsformer er 
især hensigtsmæssige, når der er tale om mere komplekse ydelser og produkter. Indkøb af 
komplekse it-systemer er fx et sted, hvor reglerne kan skabe stor værdi og sikre, at pengene 
ikke bruges forkert. En tidlig dialog med iværksættervirksomhederne kan blandt andet bruges 
til at kvalificere kravspecifikationerne. De fleksible udbudsformer og øget dialog mellem virk-
somheder og det offentlige har den fordel, at de kan skabe øget innovation og en mere effektiv 
udbudsproces. Samtidig kan dialogen føre til, at der opstår nye og brugbare ideer eller løs-
ninger undervejs. 
 
Visionen med innovationspartnerskaber mellem det offentlige og danske iværksættervirk-
somheder er, at offentligt indkøb skal bane vejen for efterspørgsel på iværksættervirksomhe-
ders udbud på en økonomisk fornuftig måde.  
 
 
 

Dansk Erhverv foreslår, at: 

• Der skal sættes et mål om, at andelen af offentlige indkøb fra SMV’er skal udgøre 
60 pct. af det samlede indkøb i 2025, og der skal skabes bedre benchmarking mu-
ligheder omkring offentlige institutioners indkøb fra SMV’er 

• Der skal vedtages en fælles offentlig målsætning om, at 50 pct. af alle indkøb se-
nest i 2025 skal gøre brug af totalomkostningsprincipper og funktionskrav, der kan 
fremme innovative udbud. 

• Der skal være en offentlig målsætning om at øge andelen af innovationspartnerska-
ber. I perioden 2016-2018 var der otte innovationspartnerskaber. Ved udgangen af 
2025 skal der minimum være 35 nye innovationspartnerskaber. 

• Ledelsen i offentlige institutioner italesætter risikovillighed til at offentlige indkøb i 
højere grad skal være fra mindre leverandører. 

 

 
1 Ved fleksible udbudsformer forstås følgende udbudsformer jf. udbudslovens definition: konkurrencepræget dialog, udbud med 
forhandling og innovationspartnerskaber. 
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2. Pulje til afdækning af tilbud til kommunale- og statslige 
opgaver 

Der mangler generelt risikovillighed og incitament til at tage chancer for medarbejderne i of-
fentlige institutioner, når det handler om indkøb og udbud af offentlige opgaver. Derudover er 
udbudsmaterialet ofte for detaljeret og efterlader ikke nok plads til innovation og nye løsnin-
ger. Kort sagt kan offentlige udbud have tendens til at efterspørge en hurtigere hest frem for 
et bedre transportmiddel. I forbindelse med udbud af kommunale- eller statslige opgaver 
mangler iværksætterne ofte kapaciteten til eller viden om, hvordan man vinder offentlige ud-
bud. Udbudsmaterialet er komplekst og kræver derfor store investeringer at forstå og svare 
på, hvilket iværksættervirksomheder kan have svært ved at håndtere. Derudover blokerer ek-
sisterende indkøbsaftaler ofte for nye små leverandører, og tidshorisonten er for lang: En op-
startsvirksomhed med begrænset likviditet kan ikke vente 1-1,5 år på en ordre.  
 
 

Dansk Erhverv foreslår, at: 

• Der afsættes midler f.eks. i regi af Innovationsfonden, der kan yde økonomisk 
støtte til omkostninger forbundet med at afgive tilbud til kommunale- eller statslige 
opgaver inden for de minimis grænsen.  

 

 

3. Central portal for offentlige data 

Iværksættere kan bruge data fra det offentlige til at skabe nye innovative forretningsideer. 
Der findes i dag en række barrierer for, at iværksættere kan bruge data mere aktivt. Der er 
fortsat et stort potentiale i at indsamle ny data fra offentlige institutioner, som kan bruges af 
borgerne og virksomheder til at foretage et oplyst valg – f.eks. i en grønnere retning. Samtidig 
skal den data, som i dag bliver indsamlet, være mere tilgængelig for offentligheden.  
 
Dansk Erhverv mener desuden, at der bør gennemføres en analyse af potentialet ved at udvide 
Grunddataprogrammet med nye datasæt, med fx dele af data fra Danmarks Meteorologiske 
Institut, Danmarks Statistik samt trafikdata.  
 
For at sikre overblik over mulighederne for at benytte offentlige datasæt, bør der etableres en 
central portal, der kan give et samlet overblik over tilgængelige data. Konkret bør regeringen 
iværksætte et offentlig-privat samarbejde om en teknisk platform, der udstiller og opdaterer 
alle offentlige data, så data på kommunalt, regionalt og statsligt plan er offentlig tilgængeligt.  
 
 

Dansk Erhverv foreslår, at: 

• Flere datasæt fra det offentlige bliver gjort tilgængelig ved, at der afsættes 30 mio. 
kr. til en central portal for offentlige data og en pulje til at styrke tilgængeligheden 
af offentlige datasæt.  
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Behov for bedre adgang til datasæt  
fra det offentlige 
 
 
 

Energi 
• Aktuelle og historiske data for el- og varmepriser. 
• Aktuelle og historiske data for kapacitetsudnyttelse af el, varme og gas 
• Energiforbrug pr. offentlig bygning og på kommuneniveau.  

 
 

Byggeri 
• Anonymiseret data fra digital måling af el, gas, vand, varme og køling.  
• Bedre adgang til egne forbrugsdata. 

 
 

Transport 
• Hyppigere målinger af trafikdata ved hjælp af digitale værktøjer.  
• Tilgængelighed af el-ladere. 
 
 

Forurening 
• Luftforureningsdata (hyppigere og flere målinger). 
• Lydforureningsdata. 

 
 

Affald 
• Affaldssorteringsdata. 
• Kapacitetsrapportering (hvor fyldt er skraldespanden). 

 
 

Forbruger 
• CO2-tal på energiforbrugskvitteringer, f.eks. el, varme og olie. 
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Dansk Erhverv for 
Iværksættere 

 
 
I Dansk Erhverv mener vi, at det er vigtigt at bakke op om iværksættere. Det gør vi både politisk 
og ved at tilbyde ét års gratis Iværksættermedlemskab. Vi véd, at al begyndelse kan være svær, 
og at selv den bedste iværksætter kan have behov for assistance til at sætte gang i virksomhe-
dens vækst. Stærke partnerskaber er vigtige, når man skal udvikle en vækstvirksomhed. Som 
medlem af Dansk Erhverv kan små og nye virksomheder blive en del af en erhvervsorganisation 
med vækstambitioner.  
 
 
Med Dansk Erhvervs Iværksættermedlemskab får virksomheden: 

• Adgang til netværk og sparring 

• Invitationer til events 

• Adgang til gratis kurser for virksomhedens medarbejdere 

• Adgang til Dansk Erhvervs standardkontrakter 

• Medlemsinformation og analyser 

• Rabatter og medlemsfordele 

 
For at blive omfattet af det gratis iværksættermedlemskab skal virksomheden: 

• Maksimalt have eksisteret i 5 år  

• Have et unikt CVR-nummer og ikke være en del af en koncern 

• Virksomhedens stiftere skal være en del af den daglige drift 

• Ikke være omfattet af- eller have tiltrådt en overenskomst 
 
Se alle vilkår på www.danskerhverv.dk/ivaerksaetter 
 
 
Du er altid velkommen til at tage kontakt for nærmere information om Dansk Erhvervs iværksætter-
politik eller medlemskab. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Pless 

Chef for iværksætterpolitik 

Dansk Erhverv 

 

jpl@danskerhverv.dk 

2924 2234 

Anna Vejlby Hansen 

Student for iværksætterpolitik 

Dansk Erhverv 

 

anvh@danskehverv.dk  

3024 3326 

mailto:jpl@danskerhverv.dk
mailto:anvh@danskehverv.dk


 

 

 

Vi handler på vegne af vores medlemmer 
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 
medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er 
erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens 
mest handlekraftige erhvervsliv.  
 
Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og 
virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores 
indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk 
og udvalg.  
 
I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark bliver 
verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn for 
arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang.  
 
Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft og 
handlekraft. 
 

DANSK ERHVERV 

Børsen 

1217 København K 

 

www.danskerhverv.dk 

info@danskerhverv.dk 

T. + 45 3374 6000 


