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 Danmarks bedste region til 
offentlig-privat samarbejde  
 

Et styrket samspil mellem offentlige og private aktører er en forudsætning for, at vi 
kan løse både de demografiske, velfærds- samt miljø- og klimamæssige udfordringer i 
Danmark. Vi ser ind i en fremtid, hvor borgerne forventer mere, end det offentlige 
kan honorere og skattetrykket kan bære. Derfor skal der tænkes langt mere i samar-
bejde på tværs af den offentlige og den private sektor.   
  

Et styrket samarbejde mellem offentlige og private aktører er et unikt udgangspunkt for 
udvikling af fremtidens innovative og bæredygtige løsninger, der kan give bedre kvalitet i 
velfærden for den enkelte borger. På samme måde kan et sådant samarbejde styrke 
dansk erhvervsliv og den danske eksport.   
  
Det er dog nødvendigt, at regionerne er gearet til samarbejdet. Det kræver ikke alene en 
positiv politisk kultur, men også de rette forudsætninger i forvaltningen. For hver enkelte 
region bør stile efter at blive Danmarksmester i den disciplin, der hedder offentlig-privat 
samarbejde. Ved at regionen i højere grad bliver forbruger og indkøber end producent og 
leverandør, bliver det muligt at indarbejde nye løsninger, sikre den nyeste viden og tek-
nologi samt at skabe muligheder for at ekspandere løsningerne til andre kommuner og 
sågar at eksportere dem til andre lande.  
  
I dag er der stor forskel på graden af konkurrenceudsættelse1 regionerne imellem, 
hvor det varierer fra 28,6 pct. i Region Hovedstaden til 36,4 pct. i Region Sjælland. 
Gennemsnittet for regionerne er 32,3 pct.  
  

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implemen-
teres i alle landets regioner. Dertil kommer en række succeshistorier, der giver eksem-
pler på, hvordan handlekraftige regioner har styrket grundlaget for langt mere offent-
lig-privat samarbejde til gavn for borgerne og den regionale pengekasse.   
 
 

Dansk Erhverv anbefaler 

Klarhed om omkostningerne skaber en fælles platform  
Den offentlige prissætning af omkostningerne ved levering af velfærdsydelser ta-
ger ofte ikke højde for alle de relevante direkte og indirekte udgifter, der er forbundet 
med varetagelsen af opgaven. Det kan være helt centrale udgifter som f.eks. husleje, 
afskrivninger, ledelses- og administrationsudgifter samt forsikringer, som private leve-
randører har med i deres prissætning, men som ikke altid er indregnet eller estimeret, 
når regionen opgør omkostningerne ved en given opgave.  
  
Det er afgørende, at dette ændres for at sikre fair og lige konkurrence. Forudsætnin-
gen for at private virksomheder skal kunne indgå et fornuftigt samarbejde med kom-
munen om at løfte velfærden, er klare linjer og en fælles platform at samarbejde ud 
fra. 
 

 
1 Det et kommunen indhenter tilbud fra private virksomheder. 
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Dansk Erhverv foreslår, at:  

• man ved prissætning af den offentlige service husker at indregne alle rele-
vante udgifter.  
• der er transparens i opgørelsesmetoden hos de kommunale udbydere.  
• regionen i udgangspunktet laver et kontrolbud - og ikke en kontrolberegning - 
ved konkurrenceudsættelse2. 

  
Klar og opdateret udbudspolitik giver nye muligheder  
Når private virksomheder skal byde ind på en opgave, er det vigtigt, at de kan sætte 
sig grundigt ind i betingelserne for det kommende samarbejde - og navnlig de krav, 
der stilles fra regionens side. Det arbejde gøres lettere ved at have en opdateret ud-
budspolitik, som sætter rammerne for regionens prioriteter og ønske om fremtidigt 
samarbejde.   
  
For at give plads til nye, smarte måder at bidrage til velfærden, bør fokus være 
på, hvad der ønskes - og ikke hvordan det ønskes - udført. På den måde giver samar-
bejdet nye - og flere - muligheder for alle parter.  
  
Dansk Erhverv foreslår, at:  

• udarbejde en udbudspolitik, som et bredt flertal i regionen står bag. Det skaber 
klarhed og stabilitet om prioriteterne og retningen for myndigheder og virksomhe-
der.   
• udbudspolitikken har et fokus på at stille funktionskrav frem for metodekrav.  
• der sættes klare mål for hvad og hvor meget, man ønsker at sætte i udbud.  
• der arbejdes på at sikre rimelige svarfrister og tages hensyn til ferieperioder ved 
efterspørgsel af tilbud. 
 

  
Erfaring og kompetencer fremmer fælles forståelse  
En af de barrierer, som skal overkommes for at få mest muligt ud af offentlig-privat 
samarbejde, er en opgradering af de eventuelt manglende udbudskompetencer i den 
regionale forvaltning. Det har en positiv effekt på den fælles forståelse, hvis kommu-
nen gennem nogle år har arbejdet med udbud, udlicitering og lignende professionelt 
samarbejde med private udbydere. Herigennem har de kunnet oparbejde vigtig ek-
spertise og en forøgelse af de interne kompetencer, hvilket fremmer en fælles forstå-
else og minimerer fodfejl.  
  
En forøgelse af kompetencerne inden for udbud, indkøb og konkurrenceudsættelse 
skaber en solid faglig forståelse og skaber et mere strømlinet samarbejde mel-
lem kommune og virksomhed.  
  
Dansk Erhverv foreslår, at:  

• man prioriterer at efteruddanne og opkvalificere relevante medarbejdere i for-
valtningen, så de har de rette kompetencer til at rykke samarbejdet med det private 
erhvervsliv op på næste niveau.  
• der løbende gennemføres studieture og ekskursioner til steder, der har positive 
erfaringer med offentlig-privat samarbejde.   
• der løbende afholdes møder, hvor regionen orienterer om kommende udbud og 
udbudsplaner, så virksomheder her kan danne sig et overblik og stille spørgsmål.  

 
2 Kontrolbud er at kommunen laver et reelt bud på opgaven, imens en kontrolberegning er, at kommunen estimerer hvad de reg-

ner med det vil koste, at de selv udfører opgaven. 
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Handlekraft der har styrket samspillet mellem det offentlige og private 

 

Videreuddannelse af indkøbere styrker kvaliteten 

Region Syddanmark har taget initiativ til et efteruddannelsesforløb med fokus på kate-
goristyring og udvikling af kategoristrategier. På kurset deltager 20 indkøbere fra regio-
nen. Selv om de har en lang tradition for at arbejde strategisk og kategoribaseret med 
indkøb, er det godt at sætte ekstra fokus på metoderne bag, da man i dag skal være i 
stand til at analysere brugernes behov og sammenholde dem med mulighederne på mar-
kedet, så patienter og medarbejdere har det udstyr til rådighed, som passer til hverda-
gen på afdelingerne. Region Syddanmark har i perioden 2015-2019 hentet indkøbseffek-
tiviseringer for 447 mio. kr. 
 
Leverandørbazar skaber dialog med markedet 
Universitetssygehus Køge inviterede til leverandørbazar inden for materiel til enestuer. 
Her kunne leverandører før egentligt udbud give deres bud på de innovative løsninger og 
produkter, der opfyldte sygehusets behov. Der kom virksomheder med en bred vifte af 
løsninger, der fx gav mulighed for overnatning for pårørende, fleksible spise-, hvile- og 
sovetider samt mulighed for læring og træning på egen hånd. 
 

Læs mere om samspillet mellem det offentlige og det private 

Hjemtagning reducerer konkurrencen om offentlige opgaver 
Maj 2021 
Dansk Erhverv har undersøgt, hvor mange opgaver der i dag hjemtages og med hvilken 
begrundelse. Undersøgelsen viser, at virksomheder, der sælger til det offentlige, i gen-
nemsnit har fået hjemtaget to opgaver i løbet af de seneste tre år. Hjemtagning sker 
oftest med begrundelsen om, at det offentlige kan levere ydelsen bedre og billigere 
selv. Men kun i én ud af 50 hjemtagningssager har kommunen bevist dette ved at 
vinde opgaven med et kontrolbud. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/hjemtagning-reducerer-konkurrencen-om-
offentlige-opgaver/  

For første gang i fem år falder brugen af fleksible udbud 
August 2020 
For første gang siden den nye udbudsreform trådte i kraft i 2016, skete et fald i brugen 
af fleksible udbud i 2020. I 2018 udgjorde de fleksible udbud ca. 9 pct. af det samlede 
antal udbud, hvilket er faldet til ca. 7 pct. sidste år. Det er stadig primært den offent-
lige udbudsform der anvendes, når offentlige opgaver kommer i udbud. Næsten syv ud 
af ti udbud var i 2019 et offentligt udbud, mens den begrænsede udbudsform og de 
fleksible udbudsformer blev brugt ved hvert femte udbud. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/for-forste-gang-i-fem-ar-falder-brugen-af-
fleksible-udbud/  

Sommerudbud lider fortsat under for korte tidsfrister 
August 2020 
Offentlige aktører sendte 227 opgaver i udbud i uge 26/27. 64 pct. af disse udbud 
havde frist senest i uge 33, hvor mange virksomheder ikke var tilbage på fuldt blus ef-
ter sommerferien. De urealistiske tidsfrister kan resultere i en forringet konkurrence-
situation, hvor det offentlige ikke får den højeste kvalitet til den bedste pris. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/sommerudbud-lider-fortsat-under-for-
korte-tidsfrister/ 

https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/hjemtagning-reducerer-konkurrencen-om-offentlige-opgaver/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/hjemtagning-reducerer-konkurrencen-om-offentlige-opgaver/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/for-forste-gang-i-fem-ar-falder-brugen-af-fleksible-udbud/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/for-forste-gang-i-fem-ar-falder-brugen-af-fleksible-udbud/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/sommerudbud-lider-fortsat-under-for-korte-tidsfrister/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/sommerudbud-lider-fortsat-under-for-korte-tidsfrister/
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Kontaktoplysninger  

Morten Jung, Markedschef for Oplevelse & Velfærd, Dansk Erhverv, tlf. +45 3374 6077, 
mju@danskerhverv.dk   
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