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Rapporten er opbygget i tre afsnit med vægt på at identificere barrierer og fremkomme med
handlingsorienterede løsninger til at overkomme disse
Identifikation af barrierer og løsningsforslag er baseret på 19 interviews af topledere i den offentlige og den private sektor
Erfaringsbillede

Potentialer

Realisering af potentialer

Barrierer

Anbefalinger

Konklusion og handling

Handling

• Økonomisk potentiale

• Holdningsmæssige barrierer

• Erfaringer og myter

• Politikere

• Innovationspotentiale

• Utilstrækkelig modenhed

• Manglende kompetencer

• Offentlige ledere

• Eksportpotentiale

• Adfærd, incitamenter og
risikoaversion

• Udbudsformer og -indhold

• Private virksomheder

• Manglende strategi og vision

• Transaktionsomkostninger

• Reguleringsmæssige barrierer

• Ikke-velfungerende markeder
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Analysemetode og kilder
Anbefalinger og forslag til handlinger bygger på interviews af centralt placerede personer i den offentlige og private sektor
Analysemetode

Interviewdeltagere
•

Reguleringsmæssige forhold og ny udbudslov afdækkes

•

•

Potentialet fra offentlig-privat samarbejde er
veldokumenteret gennem talrige analyser. Fokus er derfor
på at opsamle erfaringsbilledet og belyse dette ved hjælp
af offentligt tilgængeligt data, tidligere undersøgelser og
eksisterende litteratur, bl.a.1

I september og oktober 2015 har Struensee & Co. løbende gennemført i alt
19 interviews med centralt placerede topledere fra den offentlige og private
sektor

•

Alle deltagere besidder omfattende erfaring i forhold til offentlig-privat
samarbejde (OPS) enten som leverandør eller som ordregiver

Erfaringsbilledet

– Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (tidligere
Udbudsrådet)
– Produktivitetskommissionen

Offentlig
sektor

– Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

•

Martin Præstegaard, departementschef, Finansministeriet

•

Agnete Gersing, direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

•

Gyrithe Saltorp, adm. direktør, Bygningsstyrelsen

•

Kristian Wendelboe, adm. direktør, Kommunernes
Landsforening

•

Adam Wolf, adm. direktør, Danske Regioner

•

Signe Lynggaard, direktør, SKI

•

Mikkel Hemmingsen, direktør, Københavns Kommune

•

Claus Thykjær, kommunaldirektør, Guldborgsund Kommune

•

Jens Andersen, direktør, Region Sjælland

•

Poul Taankvist, direktør, Moderniseringsstyrelsen

•

Mogens Hansen, økonomidirektør, Sund & Bælt

•

Allan Søgaard Larsen, adm. direktør, Falck

•

Martin Gaarn Thomsen, adm. direktør, ISS

•

Eva Berneke, adm. direktør, KMD

•

Jukka Pertola, adm. direktør, Siemens Danmark

•

Nis Alstrup, adm. direktør, Aleris-Hamlet

•

Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark

•

Allan Gross-Nielsen, adm. direktør, AS3

•

Per W. Hallgren, adm. direktør, Jeudan A/S

– Finansministeriet, KORA o.l.
•

Barrierer og
anbefalinger
til realisering
af potentialet

•

•

Konklusion
og forslag til
handlinger

•

Barrierer for vellykket konkurrenceudsættelse og
anbefalinger til hvorledes disse nedbrydes baseres på
kvalitative data fra interviews med i alt 19 offentlige og
private ledere
Konkrete anbefalinger er knyttet direkte til de identificerede
barrierer og bygger på interviewdeltagernes egne
løsningsforslag, men også på Struensee & Co.’s analyse af
erfaringsbilledet
Konklusionen retter sig mod de enkelte aktører, der kan
påvirke realisering af potentialet – dvs. politikere, offentlige
ledere og private virksomheder – og indeholder et sæt
konkrete handlinger, som bør implementeres
Foreslåede handlinger er udledt på baggrund af de
kvalitative interviewdata samt Struensee & Co.’s egne
analyser for at imødekomme det samlede sæt anbefalinger
til realisering af gevinsterne ved offentlig-privat samarbejde

Virksomheder

1) Se slidet ‘Kilder’ i appendiks for præcis benævnelse af kilder og publikationer.
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Effektfuldt samarbejde mellem den offentlige og private sektor skabes ved at arbejde strategisk
og indtænke forandringsledelse samt designe model, så både offentlige og private styrker
udnyttes
Strategisk forandringsledelse
Gevinsterne ved OPS er afhængige af politikere og offentlige
lederes evne til at udøve strategisk forandringsledelse
• Hvis gevinsterne fra øget offentlig-privat samarbejde skal
realiseres, skal politikere og offentlige ledere drive processerne
med udgangspunkt i konteksten af strategisk forandringsledelse
• Grundlaget for samarbejdet skal ses i kontekst af den samlede
ledelse i den offentlige sektor især med hensyn til:
– Strategi
– Kompetence og færdigheder
– Span-of-control i den enkelte offentlige enhed
– Forsynings- og forvaltningspligt
– Krav om effektiv anvendelse af ressourcer og skattemidler
– Demokratisk legitimitet
• Samspillet mellem den offentlige og private sektor skal bygge
på fælles erkendelse af en række fundamentale forhold:
– Innovation er en fundamental ledelsesudfordring for alle
parter
– Samarbejdet skal ses som en integreret strategi for at drive
velfærdsledelse og skabe mere velstand for samfundet
– Værdiskabelsen i form af økonomiske gevinster og
kvalitetsforbedringer skal komme alle parter til gode og
bidrage til målopfyldelse i både den offentlige og private
sektor
– Udvikling af nye kompetencer og forretningsområder i den
private sektor skal bruges til at skabe vækst og beskæftigelse
ved øget international afsætning af velfærdsydelser og
-teknologi
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Offentlig-privat samarbejde skal designes så både offentlige
og private styrker udnyttes
Karakteristika for det offentlige

Karakteristika for det private

• Besidder demokratisk legitimitet til
at sikre og garantere
ligebehandling, sikkerhed, velfærd
og stabilitet for borgere

• Private virksomheder kan være
meget specialiserede inden for
snævre forretningsområder

• Har lang tradition med og
færdigheder til at prioritere
anvendelse af midler opkrævet
gennem skatter og afgifter
• Besidder stærke
forvaltningsmæssige og
administrative kompetencer til brug
for fordeling af offentlige midler,
dokumentation af
beslutningsgrundlag samt
efterfølgende udøvelse og kontrol
• Har stor erfaring med udformning af
reguleringsmæssige forhold og
efterfølgende kontrol med, at disse
overholdes
• Bygger relationer internationalt
gennem diplomati og via
samarbejdsorganisationer som EU,
FN og Nato
• Offentlige myndigheder er
kendetegnet ved, at de ikke kan gå
konkurs. Dette kan sikre stabilitet,
men omvendt resultere i en
permanentgørelse af inefficiente
systemer

• Kan operere i stor skala inden for
både brede og specialiserede
områder
• Opererer i markeder med
konkurrence, hvilket driver udvikling
og innovation
• Kan drive international virksomhed
og eksportere varer og services
globalt
• Kan differentiere produkter og
leverancesystemer målrettet til
forskellige markeder og kunder
samt understøtte frit valg
• Tænker i langsigtet strategi og
udvikling
• Søger konsekvent at optimere
driften (OPEX) og
kapitalanvendelsen (CAPEX)

• Overlever kun, hvis virksomheden
på sigt er i stand til at sikre ejerne
et tilfredsstillende afkast på den
investerede kapital
• Private virksomheder agerer på et
konkurrerenceudsat marked, som
tillader konkurs og således har en
indbygget mekanisme til at sikre
efficiens med kun kortsigtede
omkostninger til reorganisering
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Konklusionerne bekræfter billedet af betydelige gevinster for både den offentlige og private sektor
ved at forøge samarbejdet om leverancer bredt inden for offentlige drifts- og velfærdsområder
Denne rapport bekræfter billedet af, at der eksisterer
betydelige barrierer, som skal nedbrydes, før gevinsterne kan
realiseres…
• Interview af 19 centralt placerede ledere fordelt mellem den
offentlige og private sektor, alle med omfattende erfaring fra
offentlig-privat samarbejde, giver en unik indsigt i både barrierer
og mulighederne for at realisere potentialet
• Sammenfattende bekræfter de interviewede personer, at der
eksisterer store barrierer, som vanskeliggør realisering af et
betydeligt potentiale ved en langt højere grad af privat
involvering i levering af offentlige ydelser
• Barriererne ses på alle niveauer af den offentlige sektor fra det
statslige niveau over regionerne til de 98 kommuner og har
mangfoldig karakter. Men tendensen er, at de væsentligste
barrierer kan kategoriseres i fire forhold:
• Holdningsmæssige barrierer specielt i forhold til de ”blødere”
dele af velfærdsområdet, som mange i dag mener, er en
offentlig opgave
• Barrierer som følge af udbudsformer og -indhold, som ofte
opfattes som restriktive og begrænsende
• Lavpraktiske barrierer som i stor udstrækning relaterer sig til
vanetænkning, bureaukrati, ”nulfejlskultur” og ikke mindst
manglende kompetencer i særdeleshed i den offentlige sektor,
men også blandt mindre, lokale private leverandører
• Mangel på et effektivt privat marked, der på en række
områder kan være præget af manglende konsolidering,
monopollignende tilstande og mangel på international
konkurrence
STRUENSEE & CO.

Økonomisk
potentiale

Vækst og
beskæftigelse
EksportInnovationspotentiale
potentiale

…men også, at øget udlicitering af offentlige opgaver rummer
betydelige gevinster for det danske samfund
• Økonomisk potentiale: Den offentlige sektor kan opnå
betydelige effektiviseringsgevinster gennem OPS; herunder
som indirekte vej til at udnytte skala og funktionelle synergier i
en decentral offentlig sektor
• Innovationspotentiale: Den offentlige sektor kan opnå
betydelige kvalitetsforbedringer og øget innovation for samme
omkostning ved at stimulere konkurrence og inddrage private
leverandører gennem OPS
• Eksportpotentiale: Øget OPS kan samtidig bidrage til strukturog produktivitetsudvikling i den private sektor, herunder
understøtte eksportmuligheder og dermed værditilvækst og
beskæftigelse for danske virksomheder
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Konklusion
Struensee & Co. giver i denne rapport 15 forslag til konkrete handlinger til demontering af barrierer samt udvikling af et stærkt OPS
•

•

•

Analysen viser, at der er økonomisk potentiale for op mod 24 mia. kr. (11 pct.)
årligt ved at konkurrenceudsætte egnede opgaver i kommuner og regioner.
Hertil kommer betydelige afledte effekter i form af innovations- og
eksportpotentialer, som kan realiseres ved privat inddragelse og
kommercialisering af viden

Anbefalinger til handling
Politikere

Gennem interviews med 19 centrale ledere fra både det offentlige og det
private erhvervsliv identificeres en lang række barrierer og anbefalinger, som
kan kategoriseres i 10 overordnede temaer
De samme interviews har understreget, at der først og fremmest kræves
handling fra politikere og offentlige ledere for at nedbryde barrierer og skabe
grundlag for et frugtbart OPS, som kan stimulere vækst og beskæftigelse:
– Politikere: Der mangler incitamenter i den offentlige sektor til at fremme
det offentlig-private samarbejde, og udviklingen må således først og
fremmest sættes i gang ved, at der fra politisk side fastsættes forpligtende
sektorspecifikke måltal suppleret med pres på kommunernes økonomiske
rammer. Desuden bør lovgivningen liberaliseres på områder, hvor private
aktører uhensigtsmæssigt hindres deltagelse

Offentlige
ledere

– Offentlige ledere: Det er afgørende for realisering af både det økonomiske
potentiale og innovationspotentialet, at offentlige ledere er opmærksomme
på at skabe outcomebaserede udbud med fokus på funktionskrav frem for
aktivitetsspecifikationer. Samtidig bør man i kommuner og regioner sigte
mod at udvikle omfattende udbudsfællesskaber for at etablere erfaring og
kompetencer samt sikre skalafordele og mere velfungerende markeder
– Private virksomheder: Private virksomheder har først og fremmest en
rolle i at sikre velfungerende markeder med sund konkurrence. Dermed
faciliteres muligheder for, at offentlige myndigheder kan
konkurrenceudsætte opgaver
•

Analysen identificerer desuden barrierer, som ikke bliver adresseret direkte i
de anbefalede handlinger. Dette drejer sig primært om ideologiske og
kulturelle barrierer og må italesættes og demonteres over tid ved at skabe
offentlig-privat samarbejde, som tydeliggør gevinsterne for alle parter
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Private
virksomheder

P.1

Definér den offentlige sektors kerneopgave

P.2

Indfør forpligtende måltal på sektorspecifikke områder

P.3

Skab vision og en langsigtet strategi for offentlig-privat samarbejde

P.4

Definér funktionsudbud og dialogbaserede udbudsformer som standard

P.5

Indfør krav om vidensdeling med den private sektor

P.6

Afmontér regulering som utilsigtet hindrer privat deltagelse

O.1

Operationalisér kerneopgaven inden for den politiske rammesætning

O.2

Udvikl kommunale indkøbsfællesskaber til udbudsfællesskaber

O.3

Udvid grænsefladerne for konkurrenceudsættelse

O.4

Skab ”Det gode udbud”

O.5

Opstil målepunkter for funktionsudbud og indfør
totalomkostningsbetragtninger

V.1

Tillad konkurrence så det offentlige kan konkurrenceudsætte

V.2

Etablér private videns- og erfaringsfællesskaber

V.3

Deltag i nedbrydelse af myter og dårlige erfaringer

V.4

Forstå offentlige lederes risici og bidrag til reduktion af disse

8

Agenda

1

Indledning og konklusion

2

Erfaringsbillede

2.1

Udbudsregler og den nye udbudslov

2.2

Økonomisk potentiale

2.3

Innovationspotentiale

2.4

Eksportpotentiale

3

Realisering af potentialer

4

Konklusion og handling

5

Kilder og appendiks

Kort om gældende udbudsregler og -former
Kort om gældende udbudsregler
•

•

•

De samlede udbudsregler består af EU’s udbudsdirektiv,
kontroludbudsbekendtgørelsen, tilbudsloven, implementeringsbekendtgørelsen,
kontroldirektivet implementeret ved håndhævelsesloven, forsvarsdirektivet samt
forsyningsdirektivet. I det følgende gennemgås kun udvalgte centrale regler og
udbudsformer
Ifølge EU’s udbudsdirektiv og den danske tilbudslov skal en offentlig myndighed stille
en opgave i udbud, hvis værdien af denne overstiger tærskelværdierne, som er
angivet i tabel 2.0. Den offentlige myndighed har mulighed for selv at byde på
opgaven, hvilket skal ske i overensstemmelse med kontroludbudsbekendtgørelsen
Ordregiver skal følge udbudsformer som angivet i udbudsdirektivets procedureregler.
Der er forskellige udbudsformer, hvor offentligt udbud og begrænset udbud avendes
oftest. Væsentlige udbudsformer listes nedenfor:
–

–

–

–

Tabel 2.0: Udbudspligt og tærskelværdier, 2014-2015
Lovgivning

Område

EU’s
udbudsdirektiv

Varer1 og serviceydelser Ca. 1 mio. kr.
bilag IIA2

Ca. 1,5 mio. kr.

Serviceydelser
bilag IIB3

Ca. 1,5 mio. kr.

Ca. 1,5 mio. kr.

Byggeri og anlæg4

Ca. 38,5 mio. kr.

Ca. 38,5 mio. kr.

Varer og serviceydelser
(undtagen bilag IIB)

Ca. 0,5 til EU’s
tærskelværdi
(annonceringspligt)

Ca. 0,5 til EU’s
tærskelværdi
(annonceringspligt)

Bygge og anlæg5

Ca. 3 mio. kr.
(licitationspligt)

Ca. 3 mio. kr.
(licitationspligt)

Tilbudsloven

Offentligt udbud: Udbud hvor ordregiver opfordrer alle virksomheder til at afgive
et tilbud på varen. Dette er meget velegnet til standardopgaver og indkøb, hvor
der alene konkurreres på pris eller i tilfælde, hvor der er meget få tilbudsgivere på
markedet
Begrænset udbud: Denne udbudsform foregår i to faser, hvor ordregiver i
prækvalifikationsfasen afsøger markedet for virksomheder, som gerne vil
prækvalificeres, og herefter udvælger virksomheder som kan indgå i tilbudsfasen.
Denne udbudsform er mere velegnet end offentligt udbud til ikke-standardiserede
opgaver
Konkurrencepræget dialog: Konkurrencepræget dialog er en fleksibel
udbudsprocedure, som giver mulighed for at drøfte opgaveløsningen med
potentielle tilbudsgivere inden selve tilbudsafgivelsen. Denne er særligt velegnet
til komplekse opgaver, men anvendes sjældent
Udbud med forhandling: Giver mulighed for, at ordregiver kan drøfte og
forhandle med tilbudsgiver om deres tilbud. Under de nuværende regler kan
denne udbudsform kun anvendes i særlige situationer

Tærskelværdier for
statslige ordregivere

Tærskelværdier for
regionale og kommunale
ordregivere

Offentlig-privat partnerskab
•

Offentlig-privat partnerskab (OPP) er en organisationsform, som anvendes i
forbindelse med offentlige bygge- og anlægsprojekter

•

Kernen i OPP er, at den offentlige ordregiver finder en leverandør, som ikke blot
gennemfører selve byggeprojektet, men også varetager den efterfølgende drift og
vedligeholdelse

•

I et OPP indgår således både finansiering, anlæg samt løbende drift i ét og samme
udbudsprojekt

•

Den væsentligste del af investeringen foretages af den private part, mens den
offentlige part løbende betaler over kontraktperioden, som typisk strækker sig fra
10 til 30 år

1) For varer kategoriseret som delydelser er tærskelværdien knap 600.000 kr.
2) Bilag IIA-tjenesteydelser omfatter bl.a. IT-, konsulent-, arkitekt- og ingeniørydelser.
3) Bilag IIB-tjenesteydelser omfatter bl.a. ydelser på det sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige område.
4) For bygge- og anlægsarbejde kategoriseret som delarbejde er tærskelværdien knap 7,5 mio. kr.
5) Opgaver på mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform.
Kilder: www.udbudsportalen.dk, www.bygst.dk, Produktivitetskommissionen (2014).
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Væsentlige ændringer som følge af den nye udbudslov
Den nye udbudslov implementerer revideret EU-direktiv i dansk ret

Illustration af udbudsregler efter implementering af den nye udbudslov

• I december 2011 fremlagde EU-kommissionen et forslag til ændring af udbudsdirektivet. Målet
var at forsimple de gældende regler og dermed gøre dem nemmere at anvende

• Omfatter en lang række opgaver, f.eks.
vedligeholdelse, regnskabsvæsen,
ingeniørydelser og ejendomsadministration

• Den nye danske udbudslov er udarbejdet på baggrund af ønsket om at implementere det nye
EU-direktiv direkte i dansk lovgivning og forventes at træde i kraft 1. januar 2016

• Tærskelværdierne varierer på tværs af stat,
regioner og kommuner samt for tjenesteydelser, vareindkøb m.v. (se tabel 2.0)

• Formålet er at begrænse transaktionsomkostninger for både ordregiver og leverandør

De væsentligste ændringer ved den nye udbudslov
• Den nye udbudslov forandrer de gældende udbudsregler i Danmark markant. Det nuværende
EU-direktiv indgår i dansk lovgivning ved en bekendtgørelse, hvilket medfører, at fortolkning sker
via afgørelser i Klagenævnet for Udbud. Med den nye udbudslov implementeres og fortolkes
EU’s udbudsdirektiv direkte i dansk ret, hvilket bidrager til at begrænse fortolkningstvivl og bør
mindske frygten for klagesager. Derudover ændres en række konkrete forhold:
– Annonceringspligten angivet i tilbudslovens afsnit II afskaffes for indkøb af varer og
tjenester med kontraktværdier på mellem 500.000 kr. og EU’s tærskelværdier. Dette forenkler
udbudsregelsættet og mindsker transaktionsomkostninger ved små indkøb

– Udvidet adgang til at forhandle giver ordregiver større mulighed for at benytte de mere
fleksible procedurer ”konkurrencepræget dialog” og ”udbud med forhandling”, som understøtter
dialog mellem offentlige ordregivere og private leverandører
– Kortere minimumsfrister i forhold til at modtage ansøgninger og tilbud, hvilket muliggør en
hurtigere udbudsproces for ordregiver
– Pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet betyder, at ordregiver skal
have evalueringsmetoden med, allerede når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres.
Evalueringsmetoden er den systematik, som ordregiveren benytter i evalueringen af tilbuddene
med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Modsat tidligere kan
Klagenævnet for Udbud ikke umiddelbart tilsidesætte evalueringsmetoden, hvis denne er klart
beskrevet i udbudsmaterialet

Fuldt
udbudspligtig

Over
tærskelværdi

– Digitalisering af udbud medfører, at alle udbud skal gennemføres elektronisk per 18. oktober
2018, så transaktionsomkostninger ved at afgive og indhente tilbud sænkes

– Begrænset udbud
– Offentligt udbud
– Udbud med forhandling
– Konkurrencepræget dialog
– Innovationspartnerskab
– Udbud med forhandling uden forudgående
offentliggørelse af bekendtgørelse

Offentlig
opgave

Under
tærskelværdi

Udbudspligtig under
Light-regimet

• Ordregiver skal sondre mellem indkøb

– Med klar grænseoverskridende interesse
– Uden klar grænseoverskridende interesse

• Omfatter sociale og andre specifikke
tjenesteydelser, f.eks. hjemmehjælp,
redningstjenester og fængselsydelser
• Vedrører kun kontrakter, som overstiger
tærskelværdien på cirka 5,5 mio. kr.
• Udbudsproceduren har færre krav til
tilrettelæggelse og gennemførsel af udbuddet

– Egnetheds- og udvælgelseskrav til leverandører begrænses, således at flere private
virksomheder får mulighed for at afgive tilbud på udbudte projekter. Eksempelvis begrænses
ordregivers mulighed for at stille krav til tilbudsgivers omsætning
– Mulighed for ændringer af kontrakter i deres løbetid forbedres, således at ordregiver får
lettere ved at ændre kontrakten undervejs uden at skulle iværksætte nyt udbud

• De nuværende udbudsformer er:

Ikke-udbudspligtig

• Omfatter bl.a. juridiske tjenesteydelser,
civilforsvar samt jernbane- og metroydelser

• Med den nye udbudslov er langt færre
opgaver anført som ikke-udbudspligtige

Kilder: Bech-Bruun (2015), Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013), Produktivitetskommissionen (2014) samt http://di.dk/Opinion/offentligprivatsamspil/Pages/Vigtigtomudbudsloven.aspx.
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Kun hver fjerde af alle udbudsegnede offentlige opgaver konkurrenceudsættes
Overblik
Mange udbudsegnede opgaver konkurrenceudsættes ikke
•
•

•
•
•

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen estimerer i 2013, at offentlige opgaver
egnede til konkurrenceudsættelse udgør en samlet værdi på 390 mia. kr.
Kun ca. 100 mia. kr., svarende til godt 25 pct. af de samlede konkurrenceudsættelsesegnede opgaver, er konkurrenceudsat, og der er således opgaver
for ca. 290 mia. kr. som potentielt kan konkurrenceudsættes. Den største andel
af udbudssegnede opgaver er placeret hos kommunerne med 223 mia. kr.
Konkurrenceudsættelsesgraden har været svagt stigende inden for både stat
og kommuner siden 2009, mens den har været aftagende for regionerne
Konkurrenceudsættelsesgraden på tværs af kommuner varierer betydeligt (jf.
bilag 7.0). Det økonomiske potentiale vil være størst i de kommuner, som på
nuværende tidspunkt konkurrenceudsætter færrest offentlige opgaver
Danmark ligger lavt internationalt ift. konkurrenceudsættelse, jf. bilag 6.0

Litteraturen viser betydeligt økonomisk potentiale

•
•

•

•

De seneste års erfaringer med udlicitering indikerer, at det økonomiske
potentiale overordnet set udgør 5-15 pct. på tværs af opgaveområder
(Produktivitetskommissionen, 2014; Finansministeriet, 2014)
Det er vanskeligere, men ikke umuligt, at realisere gevinster fra udlicitering
inden for bløde velfærdsområder. Konkurrenceudsættelse på tekniske områder
er mindre komplekst, og der er oftest flere private aktører etableret på
markedet (Produktivitetskommissionen, 2014; Finansministeriet, 2014)
Erfaringer fra Udbudsportalen indikerer, at udlicitering af tekniske
serviceydelser gennemsnitligt medfører besparelser på 18 pct., mens
udlicitering af blødere serviceydelser resulterer i en økonomisk gevinst på
gennemsnitligt 11 pct.
Det vurderes, at tekniske serviceydelser (vedligeholdelse af veje og parker,
dagrenovation, rengøring, forsyning, transport) kan effektiviseres uden
nedgang i kvaliteten (Produktivitetskommissionen, 2014)

Figur 2.0: Dekomponering af offentlige opgaver egnet til
konkurrenceudsættelse, 2013, mia. 2013-kr.1
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Figur 2.1: Graden af konkurrenceudsættelse, dekomponeret2
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1) Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen (2014). Bemærk, at der benyttes tal for 2013, da opgørelsen for staten endnu ikke forelægger for 2014.
2) KL’s IKU værktøj, DE (2015b), Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen (2014).
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Kvalitetseffekterne ved offentlig-privat samarbejde er blandede – men overvejende positive
Kvalitetsmæssige effekter
•
•

•

•

Det økonomiske potentiale ved udlicitering er grundigt belyst i litteraturen, og
eksistensen af positive økonomiske effekter er bredt anerkendt
Potentialet ved udlicitering bør imidlertid belyses både i et økonomisk og et
kvalitetsmæssigt perspektiv. For at kunne vurdere, hvorvidt udlicitering har haft
en positiv effekt på den samlede effektivitet i opgaveløsningen, skal en
eventuel økonomisk besparelse sammenholdes med kvalitetseffekten
Man har i dag ikke systematisk opgjorte målinger for kvalitetseffekter, og
mange ytringer i rapporter om kvalitetseffekter beror således på subjektive
betragtninger. Grunden hertil er ikke, at der ikke findes objektive kvalitative
målemetoder, men snarere at disse ikke bliver anvendt som målemetode i de
konkrete udliciteringsprojekter. Årsagen hertil er bl.a., at man forsat
overvejende måler input i stedet for outcome
Behovet for yderligere fokus på måling af kvalitetseffekter og outcomemål
understreges desuden i denne rapports anbefalinger

Hvor der ikke er kvalitetsmæssige gevinster, er der økonomiske gevinster
•

Figur 2.2 viser en opgørelse af de økonomiske og kvalitetsmæssige effekter i
63 cases, som er opsummeret i en række publikationer fra Udbudsrådet samt i
Finansministeriet (2014). Det overordnede billede er positivt:
– Flere end halvdelen (54 pct.) af de betragtede cases viser positive
kvalitetsmæssige effekter, 38 pct. viser ingen kvalitetseffekter, mens kun 8
pct. af casene resulterede i en forværring af kvaliteten
– Blandt cases, hvor der ikke opleves en kvalitetsmæssig effekt, opnås til
gengæld en positiv økonomisk effekt i 83 pct. af tilfældene. Dette indikerer,
at hvis der ikke opleves kvalitetsmæssige forbedringer, opnås til gengæld
oftest økonomiske gevinster
– Samlet set havde hele 84 pct. af alle cases positive effekter på økonomi
og/eller kvaliteten i opgaveudførslen. I 49 pct. af alle cases findes positive
effekter på både økonomi og kvalitet
– Kun i godt 6 pct. af tilfældene opleves hverken kvalitetsmæssige eller
økonomiske gevinster ved udliciteringen

RUC (2014) og AKF (2011) finder blandede effekter
•
•
•
•

I den nyeste rapport indgår 25 danske og udenlandske studier af
tilfredsstillende kvalitet, mens hele 58 studier indgik i rapporten fra 2011
Forfatterne kasserer en lang række studier på baggrund af metodiske mangler
og konkluderer, at få nyere studier (2011-2014) troværdigt vurderer
kvalitetseffekterne ved udlicitering af offentlige opgaver
Den metodiske kvalitet beskrives generelt som værende utilstrækkelig på
dette område
Blandt de udvalgte studier, som vurderes troværdigt at måle
kvalitetseffekterne ved udlicitering, er resultaterne blandede:
– 7 studier finder ingen eller blandet kvalitetsmæssig effekt
– 4 studier finder positiv kvalitetsmæssig effekt
– 4 studier finder forringet kvalitetsmæssig effekt

Figur 2.2: Økonomiske effekter og kvalitetseffekter1
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1) Udbudsrådet (2009), Udbudsrådet (2010a, 2010b), Udbudsrådet (2011c), Udbudsrådet (2012a, 2012b), Finansministeriet (2014).
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Få erfaringer med måling af medarbejdertilfredshed i forbindelse med udlicitering – men tegn på
positive effekter
Medarbejdertilfredshed
•

•

•

Udover at vurdere de økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster ved
udlicitering, er det relevant at identificere eventuelle effekter på
medarbejdertilfredsheden for at få et samlet billede
Medarbejdertilfredsheden måles sjældent i forbindelse med udlicitering af
offentlige opgaver, og en vurdering af effekten på denne parameter beror
således på få datapunkter og subjektive betragtninger
Betragter man sygefraværet som en approksimation for
medarbejdertilfredsheden og arbejdsmiljøkvaliteten i øvrigt, er der dog ingen
tegn på, at udlicitering af offentlige opgaver skulle medføre forringet
medarbejdertilfredshed, tværtimod:
– Sygefraværet er lavest i den private sektor (2,6 pct.), mens niveauet i
regioner og kommuner er markant højere med hhv. 5,2 og 5,6 pct.
– Kvinder er generelt oftere syge end mænd, men variationen i sygefraværet
på tværs af sektorer er uafhængigt af, hvilket køn man betragter, jf. figur 2.3

Medarbejdertilfredsheden forøges eller forbliver uændret ved udlicitering
•
•

•

Figur 2.4 viser en opgørelse af de økonomiske effekter sammenholdt med
udviklingen i medarbejdertilfredshed i 21 cases, som er opsummeret i en
række publikationer fra Udbudsrådet samt i Finansministeriet (2014)
Datagrundlaget er mere skrøbeligt, idet kun 1/3 af den samlede portefølje af
cases (63), som vurderer både økonomiske og kvalitetsmæssige effekter,
samtidig rapporterer om udviklingen i medarbejdertilfredsheden
Det overordnede billede er positivt:
– I 14 ud af 21 (svarende til 2/3 af alle) cases identificeres en positiv effekt på
medarbejdertilfredsheden i forbindelse med udlicitering
– I 6 ud af 21 cases (svarende til ca. 1/3) opleves ingen effekter på
medarbejdertilfredsheden. I samtlige af disse cases realiseres samtidig
økonomiske gevinster, hvilket tyder på en overordnet positiv effekt
– Kun i ét tilfælde identificeres en negativ effekt på medarbejdertilfredsheden
i forbindelse med udlicitering

Figur 2.3: Sygefravær på tværs af sektorer, 2013, pct.1
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Figur 2.4: Økonomiske effekter og medarbejdertilfredshed2
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1) Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel FRA020.
2) Udbudsrådet (2009), Udbudsrådet (2010a, 2010b), Udbudsrådet (2011c), Udbudsrådet (2012a, 2012b), Finansministeriet (2014).
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Kommunerne kan potentielt opnå en gevinst på 20 mia. kr. årligt ved konkurrenceudsættelse af en
bred vifte af opgaver
Det økonomiske potentiale for kommunerne
Figur 2.5: Udvikling i IKU fordelt på kommunale serviceområder1

Det økonomiske potentiale i kommunerne udgør ca. 20 mia. kr. årligt

• I gennemsnit bliver ca. 26 pct. af kommunernes opgaver konkurrenceudsat. Konkurrenceudsættelsesgraden (IKU) er størst for tekniske områder som transport og infrastruktur samt
byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger, mens blødere serviceområder som sundhed,
undervisning og sociale opgaver i mindre grad bliver udbudt
• IKU’en har for de fleste opgaveområder været relativt konstant siden 2007. Dog findes en
betydelig stigning i graden af konkurrenceudsættelse inden for transport og infrastruktur, og
denne udvikling driver en svag stigning i den samlede IKU. Det skal desuden bemærkes, at der er
stor variation i IKU mellem kommunerne, jf. bilag 7
• På baggrund af en lang række økonomiske evalueringer inden for forskellige områder kan der
udregnes et groft estimat for det samlede økonomiske bruttopotentiale, hvis samtlige
udbudsegnede opgaver blev konkurrenceudsat
• Beregningerne viser, at det samlede bruttopotentiale for konkurrenceudsættelse af kommunale
opgaver udgør i omegnen af 20 mia. kr. årligt
• Det største potentiale findes inden for hovedkonto 5, som bl.a. indeholder tilbud til ældre og
handicappede, arbejdsmarkedsforanstaltninger og dagtilbud. Her er udgør potentialet ca. 11 mia.
kr. årligt
0. By, bolig og miljøforanstaltninger
Udbudsegnede
driftsudgifter som ikke
udbydes1
Gennemsnitlig
bruttobesparelsespotentiale, pct.2
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1) KL’s IKU værktøj.
2) Det bemærkes, at beregningerne angiver et groft estimat, hvorom der er betydelig usikkerhed. Bemærk desuden, at der er tale om bruttobesparelser, dvs. ekskl. transaktionsomkostninger, som i gennemsnit
udgør 2-3 pct. Ydermere gøres nogle implicitte antagelser ved anvendelse af disse beregninger, herunder at afkastet ved udlicitering er konstant og uafhængigt af, hvor meget der tidligere er udbudt. Endelig er
de anvendte cases ikke nødvendigvis fuldt repræsentative for de enkelte hovedkonti. Der forelægger ingen relevante økonomiske evalueringer inden for hovedkonto 4.
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Regionernes potentiale for besparelser ved konkurrenceudsættelse af visse sundhedsydelser
udgør cirka 4 mia. kr. årligt
Det økonomiske potentiale for regionerne
• Langt det største potentiale for udlicitering i regionerne ligger inden for konkurrenceudsættelse af
opgaver på sundhedsområdet
• Offentlige udgifter til privathospitaler er reduceret med 34 pct. siden 2008. Årsagerne er bl.a. lavere
refunderingsrater, færre henviste patienter og forøget produktivitet på offentlige hospitaler. Fra 2013
observeres dog en svag stigning og foreløbig er der i 2015 en rekordstor stigning i antallet af
henviste patienter til privathospitaler1
• Dansk Erhverv (DE, 2015b) estimerer, at regionerne kan hente en økonomisk gevinst i omegnen af
4 mia. kr. årligt ved at konkurrenceudsætte sundhedsydelser, som kan varetages i den private
sektor:
– DE vurderer, at de samlede sygehusudgifter udgør ca. 80 mia. kr. 2, og ifølge Danske Regioner
kan private hospitaler og klinikker producere ca. 35 pct. af de samlede offentlige sygehusydelser.
Dette resulterer i et udliciteringspotentiale på 28 mia. kr. Fratrækkes de 1,2 mia. kr., som allerede
varetages af den private sektor, opnås et estimat for det uudnyttede potentiale ved udlicitering af
sundhedsydelser, som kan varetages i det private, på i alt 26,8 mia. kr.
– Sammenholdes dette med de dokumenterede effekter ved konkurrenceudsættelse af
sundhedsydelser på ca. 15 pct., opnås en årlig økonomisk gevinst på ca. 4 mia. kr.
– Potentialet indeholder udlicitering af en lang række ydelser, herunder f.eks. knæoperationer, MRscanninger, fjernelse af brok og galdesten m.v.
Figur 2.7: Regionernes udgifter til privathospitaler er aftaget 34 pct. siden 20083
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Figur 2.6: Regionernes konkurrenceudsættelse fordelt på hovedkonti, mia. kr.,
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1) http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2015/september/rekord+i+antal+patienter+der+sendes+p%C3%A5+privathospitaler.
2) Bemærk, dette er et beregnet tal, som ikke direkte kan sammenlignes med regionernes udgifter på sundhedsområdet, j.f. figur 2.0.
3) http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2015/april/~/media/C807F00EFEC042A1A931BFE45DFFD2D0.ashx.
Kilder: Tværgående analyse af ROPS effektanalyser foretaget af Dansk Erhverv, Dansk Erhverv (2013), DE (2015b).
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Usikkerhed om det økonomiske potentiale ved konkurrenceudsættelse i staten
Det økonomiske potentiale for staten
Usikkerhed om det statslige effektiviseringspotentiale
•

•

•

•

•

Der eksisterer ikke nyere analyser med kvantitative estimater for det
økonomiske potentiale ved konkurrenceudsættelse inden for staten, og
grundet en mere kompliceret opgaveportefølje og mindre præcise tal end i
kommuner og regioner undlades her beregningen af et estimat
I 2013 skabte staten konkurrence om opgaver til en værdi af 22 mia. kr. ud af
udbudsegnede opgaver for i alt 76 mia. kr., svarende til en
konkurrenceudsættelsesgrad (SIKU) på 28,7 pct.
Det er dog afgørende at bemærke, at SIKU er beregnet mere simpelt end
tilsvarende opgørelser for kommuner og regioner, hvilket medfører visse
fejlkilder som gør det vanskeligt at drage entydige konklusioner om den reelle
konkurrenceudsættelse og derved også om potentialer ved yderligere OPS
– Det primære problem med SIKU er, at der indgår opgaver, som fra centralt
hold er defineret som myndighedsopgaver, herunder f.eks. lønninger til
politi og forsvar. Selvom visse myndighedsopgaver formentlig kan
konkurrenceudsættes, er det uden for denne analyses omfang at vurdere
hvilke, hvorfor analysen følger de centralt definerede retningslinjer for
hvilke opgaver som er konkurrenceudsættelsesegnede
– Hvis der indgår myndighedsopgaver i beregningen af SIKU, betyder det, at
den opgjorte konkurrenceudsættelsesgrad reelt undervurderer, hvor stor
en andel af de faktisk udbudsegnede opgaver, som staten i virkeligheden
konkurrenceudsætter
Der observeres stor variation i konkurrenceudsættelsesgraden på tværs af
ministerierne. Konkurrenceudsættelsen er størst i Klima, Energi og
Bygningsministeriet med en SIKU på 63,3 pct., mens Udenrigsministeriet kun
konkurrenceudsætter 15,7 pct. af sine opgaver. Det er imidlertid vanskeligt at
sammenligne på tværs af ministerier, da opgaveporteføljerne er forskellige
Udbudsegnede statslige opgaver (eksempelvis IT, facility management mm.)
er som udgangspunkt udbudspligtige. Af Cirkulære om udbud af statslige
drifts- og anlægsopgaver nr. 2 af 13//01/2010 fremgår det, at alle opgaver,
som en statslig institution udfører, og som vil kunne varetages af eksterne
leverandører, med passende mellemrum skal sendes i udbud

Figur 2.8: Konkurrenceudsættelsesgrader på ministerieområder, 2013
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Kilder: Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen (2014), DI (2015a), Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver nr. 2 af 13//01/2010.
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Besparelsespotentialet ved yderligere konkurrenceudsættelse af udbudsegnede offentlige
opgaver udgør cirka 11 pct., svarende til 24 mia. kr. årligt ekskl. statsligt potentiale
Opsummering af økonomisk potentiale
•

I 2013 blev værdien af udbudsegnede offentlige opgaver opgjort til 390 mia. kr. Godt 25 pct. af disse opgaver er i forvejen konkurrenceudsatte og udgør 100 mia. kr.

•

Udbudsegnede opgaver, som endnu ikke er udsat for konkurrence, beløber sig således til 290 mia. kr. årligt. Disse udgifter udgør det samlede
konkurrenceudsættelsespotentiale

•

I analysen af det økonomiske potentiale estimeres et besparelsespotentiale på i alt 24 mia. kr. årligt på tværs af regioner og kommuner svarende til ca. 11 pct. af
værdien af konkurrenceudsættelsespotentialet ekskl. staten (214 mia. kr.) og svarende til ca. 8 pct., hvis de statslige opgaver medregnes (290 mia. kr.)

•

Det har ikke været muligt at kvantificere det statslige besparelsespotentiale

Figur 2.9: Tilgængeligt besparelsespotentiale forbundet med yderligere konkurrenceudsættelse, 2013
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Kilder: Egne beregninger samt Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen (2014). Bemærk, at der benyttes tal for 2013, da opgørelsen for staten endnu ikke foreligger for 2014.
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Offentligt indkøb og udlicitering kan fremme innovation
Instrumenter, som gennem stimulering af konkurrence giver bedre priser, kan også fremme innovationen i opgaveudførslen
Innovationsfremmende værktøjer
•

Anvendelse af funktionskrav frem for deltaljerede
aktivitetsspecifikationer i udbudsmaterialet giver metodefrihed i
opgaveløsningen og skaber dermed rum for udvikling af nye og
innovative løsninger for tilbudsgiver. Dette involverer til gengæld
også ofte, at det offentlige afgiver (en vis) kontrol med
opgaveudførslen, og det stiller større krav til målepunkter og
opfølgning

•

Længere tilbudsfrister sikrer mulighed for udvikling af innovative
løsninger for tilbudsgiver, samt at tilbudsgiveren får større
sikkerhed for efterspørgslen ved afslutning af innovationsforløbet.
Udbudsmetoden Forward Commitment Procurement, som der
eksperimenteres med i Storbritannien, lægger vægt på dette
element

•

Særlig udbudsprocedure hvor alle aspekter af kontrakten
diskuteres i første fase, mens der i anden fase alene må foregå
teknisk afklaring og præcisering. Metoden sikrer vekselvirkning
mellem offentlig myndighed og privat aktør ift. løsningsmuligheder
samt krav og specifikationer. Proceduren medfører dog ofte højere
transaktionsomkostninger og anvendes sjældent i Danmark

•

Fokus på omkostninger over hele levetiden for et produkt eller
anlæg (Total Cost of Ownership) kan sikre innovative løsninger.
F.eks. ved OPP-projekter, hvor der arbejdes med lange kontrakter
og der ifm. valg af materiale i tidlig anlægsfase også tages hensyn
til senere vedligeholdelsesomkostninger

•

F.eks. prækommercielt indkøb, som er en specifik
samarbejdsmodel mellem det offentlige og det private om
forsknings- og udviklingsopgaver undtaget for udbudsreglerne

•

Udviklingssamarbejde der har til formål at udvikle og forbedre
offentlige velfærdsydelser gennem udvikling og implementering af
nye produkter, løsninger eller arbejdsgange, med option om
anskaffelse af den udviklede løsning. Med den nye udbudslov
åbnes for innovationspartnerskaber (uddybning følger)

1. Funktionskrav og
metodefrihed

2. Længere tilbudsfrister

Udbud
3. Konkurrencepræget dialog

Innovationsfremmende
offentligt indkøb

4. Fokus på
totalomkostninger (TCO)

5. Udbudsfrie samarbejder

Udviklingssamarbejder
(OPI)
6. Udbudspligtige
samarbejder

Kilder: Produktivitetskommissionen (2014).
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Forøget anvendelse af funktionsbaseret udbud fører til mere innovation
Innovation gennem udbud
1. Funktionskrav og metodefrihed1
•

Anvendelse af funktionskrav frem for deltaljerede aktivitetsspecifikationer i
udbudsmaterialet kan skabe rum for nye og innovative løsninger for
tilbudsgiver. Gennem funktionsudbud kan den offentlige sektor således sikre
sig adgang til den nyeste viden og førende standarder

•

Funktionsudbud åbner mulighed for at udvide en simpel priskonkurrence til
også at være en konkurrence på indhold, kvalitet og form (Udbudsrådet, 2010)

•

Anvendelsen af funktionsudbud i Danmark er endnu meget begrænset

•

Analyser viser, at brugen af funktionskrav er halvt så udbredt i Danmark som i
Sverige. Eksempelvis viser en analyse, at 18 pct. af de danske indkøbere har
benyttet sig af funktionskrav ifm. ydelser af teknisk karakter, mens dette
gælder 45 pct. af de svenske indkøbere (Rådet for Offentlig-Privat
Samarbejde, 2013a)

•

I en analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (2014) vises, at
ordregivere og leverandører ikke er af samme opfattelse om mulighederne for
at byde ind med innovative løsninger:
– Ordregiverne åbner i knap halvdelen af de analyserede udbud op for
innovative løsninger. Valget om ikke at åbne for innovation bliver blandt
ordregiverne primært begrundet med, at de ikke finder det relevant, eller at
de allerede ved, hvad de vil have og har viden om, hvordan opgaven skal
løses

Styrker
• Fokus på ordregivers behov og
resultater
• Mulighed for innovationsløsninger
• Ansvarsoverdragelse til leverandør
• Mindre ressourceanvendelse på
kravsspecifikation og opfølgning

Funktionsudbud
Potentiale
• Nye og forbedrede
løsningsmodeller på traditionelle
service- og velfærdsområder
• Mindre organisationstung
bestillerorganisation
• Udvikling af samarbejde og
partnerskaber mellem ordregiver
og leverandør

Ifølge de betragtede udbud i analysen fra Udbudsrådet (2010c) bliver de fleste
funktionsudbud foretaget i kommunerne

Udfordringer
• Uklarhed om hvordan funktionskrav
specificeres og kontrolleres
• Begrænset markedsmodenhed
både på ordregiver- og
leverandørsiden

Figur 2.10: Spørgsmål: ”I hvilket omfang gav udbudsmaterialet plads til, at der
kunne bydes ind med nye, smartere løsninger?”2
Ordregivere

– Godt 70 pct. af tilbudsgiverne oplever, at de stort set ikke eller slet ikke får
mulighed for at byde ind med innovative løsninger. Størstedelen af
tilbudsgiverne mener tilmed, at de kunne have budt ind med nye og
smartere løsninger, hvis udbudsmaterialet havde tilladt det
•

Svagheder
• Ordregiver har mindre kontrol med
leverancen
• Uhensigtsmæssigt ift. udbud som
per lovkrav er aktivitetsspecificeret,
eller som stiller specifikke
kvalifikationskrav til det udførende
personale

Tilbudsgivere

71%
46%
35%
20%
3%

1%

I meget stort
omfang

9%

7%

5%

I stort omfang

I et vist omfang

Stort set ikke
eller slet ikke

2%

Andet

1) Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (2013a), Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (2014), Udbudsrådet (2010c).
2) Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (2014). Baseret på svar fra 161 kommunale, 12 regionale og 18 statslige ordregivere samt 94 tilbudsgivere.
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Mere aktiv anvendelse af dialogbaserede udbudsformer og totaløkonomi fører til opgør med
eksisterende løsninger og nytænkning
Innovation gennem udbud (fortsat)
2. Længere tilbudsfrister

4. Fokus på totalomkostninger

•

•

•

Længere tidsfrister i udbudsprocessen kan sikre, at leverandørerne har
mulighed for at komme op med nye innovative løsninger. Samtidig synliggør
man igennem udbuddet, at der er en reel afsætningsmulighed for de udviklede
løsninger, hvilket giver leverandørerne et incitament til at igangsætte
udviklingsarbejdet. Lange tilbudsfrister bør primært benyttes ved store og
komplekse udbud
Der kan hentes inspiration i England, hvor den offentlige sektor
eksperimenterer med metoden kaldet Forward Commitment Procurement
(FCP), som er kendetegnet ved, at den offentlige sektor identificerer og
offentliggør problemstillinger, som ønskes løst, og konkret specificerer hvilke
krav og omkostningsniveau, som produktet eller serviceydelsen skal opfylde.
Virksomheder har incitament til at udvikle de produkter, som myndighederne
efterspørger, da FCP involverer en aftale om at købe det produkt eller den
service – som endnu ikke eksisterer – på en nærmere specificeret dato i
fremtiden, givet at produktet kan leveres til aftalte ydeevne og pris

3. Konkurrencepræget dialog
•

•

•

Konkurrencepræget dialog er en fleksibel udbudsprocedure, som giver
mulighed for at drøfte opgaveløsningen med potentielle tilbudsgivere inden
selve tilbudsafgivelsen
Mere konkret består den konkurrenceprægede dialog af to faser:
– Dialogfasen: I denne fase må alle aspekter af kontrakten drøftes med de
enkelte tilbudsgivere, herunder også de økonomiske forhold. Dette giver
desuden tilbudsgiver en klar forståelse af myndighedens konkrete behov
– Tilbudsafgivningsfase: Her kan alene drøftes tekniske afklaringer,
justeringer samt præcisering af uklarheder
Konkurrencepræget dialog kan være en fordel i udbud af komplekse opgaver,
men bliver sjældent anvendt i Danmark. Manglende modenhed og erfaringer
må antages at være den primære årsag til den lave anvendelse, hvilket også
adresseres i den kommende nye udbudslov

•

•

•

Totalomkostninger eller total cost of ownership (TCO) defineres som summen
af anskaffelsesprisen på et produkt og udgiften til brug af produktet i levetiden.
TCO inkluderer således energiforbrug samt service- og
vedligeholdelsesomkostninger foruden selve anskaffelsesomkostningerne
I en bredere definition af TCO inkluderes også afskaffelsesomkostninger og
eventuelle miljøbelastninger. Den bredeste definition indregner desuden
ændringer i lønudgifter ved omlægning af arbejdsopgaver og andre
adfærdsændringer, som følger ved anskaffelsen af produktet
Fokus på TCO kan have innovationsfremmende perspektiver, idet det skaber
incitament for leverandører til at finde nye energi- eller arbejdskraftbesparende løsninger
Der er eksempler på, at anvendelsen af TCO som krav i udbud både kan
fremme energibesparelser og lede til bedre og billigere løsninger ift. øvrige
drifts- og serviceomkostninger:
– Eksempel: Ved at inddrage TCO-betragtninger i et udbud om
inkontinensbleer opnåede Odense Kommune en billigere totalløsning.
Odense kommune sikrede sig en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. ved at
vælge lidt dyrere bleer af en højere kvalitet, som til gengæld indebar
mindre brug af produktet og mindre tøjvask. Således sikrede udbuddet en
innovativ og billigere arbejdstilrettelæggelse

Relevansen af innovationsfremmende værktøjer
Simple opgaver

Komplekse opgaver

Funktionskrav

+

+

Lange tilbudsfrister

-

+

Konkurrencepræget dialog

-

+

Totalomkostninger

+

+

Kilder: Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (2013a, 2013b).
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Tre eksisterende modeller samt introduktion af innovationspartnerskaber udgør fundamentet for
innovation gennem udbudssamarbejder (OPI)
Innovation gennem udbudssamarbejder (OPI)
5. Udbudsfrie samarbejder

6. Udbudspligtige samarbejder

Model 1: Udviklingssamarbejde
baseret på ikke-gensidig
bebyrdende aftale

Model 2: Udviklingssamarbejde om
forsknings- eller udviklingsopgaver

Model 3: Udviklingssamarbejder
baseret på udbud

Ny udbudslov introducerer
innovationspartnerskaber

•

•

Hvis udviklingssamarbejdet vedrører
udvikling af ny teknologi, som falder
under begrebet ”forskning og
udvikling”, ligger partnerskaber under
model 2 og kan gennemføres uden
forudgående udbud

•

•

•

Denne form for samarbejde inkluderer
også prækommercielle indkøb, som er
et udviklingssamarbejde, der kan være
relevant, hvis myndigheden ønsker, at
der parallelt skal udvikles flere nye
løsninger på den samme
problemstilling. Prækommercielle
indkøb er karakteriseret ved, at der er
risiko- og resultatdeling, hvilket
indebærer, at de udviklede teknologier
og løsninger ikke kun tilfalder den
ordregivende myndighed. Prækommercielle indkøb kan foretages
uden egentlige udbud. Processen
inddeles typisk i tre faser:

Udviklingssamarbejder baseret på
udbud kan være relevant, hvis
udviklingssamarbejdet har karakter af
en gensidig bebyrdende aftale og
overstiger tilbudslovens tærskelværdi,
eller hvis et udviklingssamarbejde og
anskaffelse af et produkt sker hos den
samme leverandør

Med den nye udbudslov kommer en
helt ny udbudsform kaldet
innovationspartnerskaber, som skal
lette indgåelsen af kontrakter om
udvikling af nye innovative løsninger
og efterfølgende anskaffelser af de
udviklede løsninger

•

•

Et sådant udviklingssamarbejde skal
følge de gældende udbudsregler og
indeholde en kravsspecifikation, der
beskriver krav til de nye løsninger,
som den offentlige myndighed ønsker
udviklet

Formålet er at skabe mere fleksible
rammer for udbuddet for at mindske
nogle af ulemperne indeholdt i model 3

•

Ordregiver kan indgå en eller flere
partnerskabskontrakter om udvikling af
løsninger

•

Innovationspartnerskabet indeholder
tre faser:

•

•

Hvis et udviklingssamarbejde har
karakter af en ikke-bebyrdende aftale
kan partnerskabet igangsættes uden
forudgående udbud. Dette involverer
konkret, at myndigheden modtager en
ydelse fra en virksomhed eller en
anden aktør uden betaling eller anden
modydelse
Der kan være grundlag for et sådant
samarbejde, når begge parter har en
interesse i projektet. Det kan f.eks.
være hvis myndigheden kan opnå en
bedre løsning af sin opgave, mens den
private part som modydelse kan få
adgang til viden, data, testmiljøer eller
lign. via deltagelse i samarbejdet
Fordelen ved denne model for
udviklingssamarbejde er, at
myndigheden meget hurtigt kan
igangsætte udviklingen af nye
løsninger, da der ikke først skal
gennemføres et udbud. Ulempen er
omvendt, at der ikke skabes
konkurrence om opgaveløsningen,
hvorfor myndigheden ikke får testet
samarbejdet. En yderlige ulempe er, at
myndigheden ikke umiddelbart får
mulighed for at købe den nyudviklede
løsning efter gennemførslen af
udviklingssamarbejdet

–

I første fase præsenterer alle
virksomheder forslag til
forskningsdesign. De bedste
udvælges og går videre til fase 2,
hvor der skal præsenteres en
prototype. Igen går de bedste
videre til sidste fase, hvor et
endeligt produkt skal præsenteres

•

•

Fordelen ved denne type
udviklingssamarbejde er, at den
tillader for en integreret udviklings- og
anskaffelsesfase med faste
samarbejdspartnere gennem hele
forløbet. Samtidig indebærer modellen,
at den udviklede løsning kan købes
direkte
Ulemperne er, at udbuddet
gennemføres tidligt i forløbet, hvormed
myndigheden meget tidligt skal
beskrive og kravspecificere den
løsning, som de ønsker. Dette
begrænser det innovative rum for de
private aktører

1. Udbudsprocessen, der svarer til
udbud med forhandling
2. Udviklingsfasen
3. Efterfølgende eventuelt køb af
udviklet løsning
•

Udviklingssamarbejdet skal opdeles i
successive faser med tilhørende
delmål, og ordregiver kan beslutte at
bringe alle eller enkelte
partnerskabskontrakter til ophør på
baggrund af disse delmål

•

Der åbnes for justering af delmål
undervejs i udviklingssystemet

Kilder: Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (2013a, 2013b) http://www.kammeradvokaten.dk/nyheder/2015/3/innovationspartnerskab-et-nyt-vaerktoej-for-progressive-ordregivere/.
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Internationale erfaringer kan give inspiration til modeller for at skabe mere innovation

USA:
Small Business
Innovation
Research (SBIR)

Oprindelse

Model

Resultater

• Etableret i 1982 med det formål at motivere
små og mellemstore virksomheder (SMV)
til at udvikle innovative løsninger til den
offentlige sektor. Amerikanske
virksomheder med under 500 ansatte kan
byde på SBIR udbud

• Modellen består af tre faser:

• Resultaterne fra SBIR er overordnet meget
positive. Cirka halvdelen af de
virksomheder, som modtager støtte,
kommercialiserer efterfølgende deres
produkt. Dette er meget højt, når man
tager i betragtning, hvor tidligt i
udviklingsfasen støtten begyndes. Dette
ses som en klar indikation på, at SBIR
understøtter udviklingen af innovative
produkter

1. Tildeling af op til 150.000 dollars så virksomhederne kan
videreudvikle deres projektforslag
2. Virksomheder, som kvalificerer sig til fase 2, bliver tildelt op mod
1 mio. dollars til at færdigøre produktet inden for 2 år
3. Virksomhederne får ikke-økonomisk bistand til kommercialisering
af produkterne

Storbritannien:
Small Business
Research
Innovation
(SBRI)

Holland:
Small Business
Innovation
research (SBIR)

Finland:
Innovations in
Public
Procurement
(IPP)

• SBRI blev relanceret i 2009 efter
inspiration fra den amerikanske SBIR
model. Fokus er SMV’er, men grundet EUregler kan virksomheder af alle størrelser
og fra alle nationaliteter byde ind. Der er
generelt et stort fokus på innovative
offentlige indkøb i Storbritannien i disse år

• Modellen består af tre faser:

• De hollandske SBIR-udbud er også
inspireret af den amerikanske model.
Udbuddene blev etableret i Holland i 2005,
men er efter regeringsskifte i 2011 blevet
nedprioriteret

• Modellen består af tre faser:

1. Tildeling af 25.000-100.000 britiske pund til produktudvikling

2. Virksomhederne kan modtage mellem 250.000 og 1 mio. britiske
pund til udvikling af prototype
3. Virksomhederne får ikke-økonomisk bistand til kommercialisering
af produkterne

1. Tildeling 50.000 euro til produktudvikling
2. Virksomhederne kan modtage op til 450.000 euro til udvikling af
prototype
3. Virksomhederne får ikke-økonomisk bistand til kommercialisering
af produkterne

• Finlands IPP model adskiller sig fra de
øvrige. IPP blev introduceret i 2009 for at
fremme indførslen af flere innovationsfremmende indkøb blandt offentlige
myndigheder. Formålet er at effektivisere
offentlige indkøb samt støtte og øge
mængden af SMV’er

• Der er endnu få SBRI projekter, som er
afsluttet, så endelige konklusioner om
effekterne kan ikke drages. Foreløbige
rapporter peger dog på positive tendenser

• IPP indeholder en pulje, hvorigennem offentlige myndigheder kan
ansøge om økonomisk støtte til projekter med innovationsformål.
Støtten tildeles de enkelte offentlige myndigheder i to faser:
1. Tildeles støtte som dækker op til 75 pct. af udgifterne ved at
planlægge et innovationsfremmende udbud
2. Projekter, som går videre til fase 2, modtager støtte til
implementeringen af den innovative løsning. Op til 1 mio. euro af
udgifter til R&D dækkes

• En rapport fra 2010 konkluderer, at det
efter 5 år endnu var for tidligt at drage
endelige konklusioner, men at programmet
viste positive tendenser. At modellen blev
nedprioriteret i 2011 skyldes ikke
manglende resultater men generelle
offentlige budgetbesparelser

• Den finske model adskiller sig fra de andre
ved at være henvendt til den offentlige
myndighed og ikke den private
virksomhed. Målsætningen er således den
samme, men metoden er anderledes
• Det er endnu svært at vurdere effekterne
af den finske IPP model

Kilder: Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (2013a), Produktivitetskommissionen (2014).
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Offentlige indkøb og udlicitering kan fremme eksport, vækst og beskæftigelse i den private sektor
Eksport kan omfatte både viden og serviceydelser samt varer og teknologi
•

Udlicitering af offentlige opgaver kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, bl.a. ved at øge eksporten gennem vidensdeling og kommercialisering af viden, der
traditionelt har været indlejret i den offentlige sektor. Der skelnes mellem to typer af eksport:
1. Eksport af viden og serviceydelser: Ved denne type eksport ligger den økonomiske aktivitet ikke nødvendigvis i Danmark, men vil ofte være forankret i de
lande, hvor serviceydelsen udføres. Eksport af viden og serviceydelser kan dog stadig øge både den danske vækst og beskæftigelse. Dette kan bl.a. ske direkte
gennem kapitalindstrømning, opbygning og udvidelse af administrations- og ledelsesafdelinger i Danmark eller gennem mere indirekte veje som eksempelvis
vidensdeling og vidensopbygning gennem internationale erfaringer, som kan omsættes til innovation og beskæftigelse. Den eksakte eksporteffekt på dansk
vækst og beskæftigelse gennem denne kanal er vanskelig at måle og er stort set ikke belyst
2. Eksport af varer og teknologi: Ved eksport af varer og teknologi vil produktionsapparatet og den økonomiske aktivitet typisk ligge i Danmark, og salg til
udlandet kan således direkte føre til øget vækst og beskæftigelse

Eksport af viden og
serviceydelser

Vidensdeling med privat sektor

Udlicitering af
opgaveområde

Dansk vækst og
beskæftigelse

Kommercialisering af viden

Konkurrencefordele og skala

Eksport af varer og teknologi

Kilder: Vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger (2013), DE (2015a).
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Eksportpotentialet er todelt
•

Konkurrenceudsættelse kan skabe vækst og beskæftigelse via kommercialisering af offentlig viden og erfaring

•

Der er flere eksempler på både varer og tjenester inden for sundheds- og velfærdsområdet, som har betydelige eksportpotentialer. Nedenfor listes udvalgte
eksempler samt to cases, hvor Danmark har haft succes med kommercialisering og eksport af hhv. viden og tjenesteydelser samt varer og teknologi

Kommercialisering af viden og teknologi
Eksport af viden og serviceydelser, eksempelvis

Mange udbudsegnede opgaver konkurrenceudsættes ikke

•

Redningstjeneste

•

Online omsorgssystem

•

Hjemmepleje

•

Elektroniske patientjournaler

•

Plejehjemsdrift

•

Spiserobot

•

Telemedicinske løsninger

•

Kørestol

•

Sundhedsydelser

•

Løftelift

•

Dagtilbud

•

Høreapparater

Case: Eksport af redningstjenester1

Case: Eksport af høreapparater

Virksomhed

Falck A/S

Virksomheder

Oticon, Widex, GN Store Nord

Antal medarbejdere og tilstedeværelse

34.000 ansatte i 45 lande

Samlet eksport af høreapparater i 2014

5.1 mia. kr.2

Samlet omsætning 2014
(omsætning uden for DK)

13.9 mia. kr. (7,8 mia. kr.)

Estimeret beskæftigelse fra eksport3

3.400 årsværk

1) Falck (2014).
2) Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel KN8M. Estimeret ved hjælp af eksport for konto 90214000 og 90219010.
3) Erhvervsstyrelsen (2015). Her fremgår det, at Danmarks Statistik indikerer, at der i gennemsnit skal 1,5 mio. kr. i omsætning til at skabe ét nyt job.
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Der er et stort uudnyttet potentiale for at skabe vækst og beskæftigelse gennem eksport af
velfærdsteknologier og -viden
Konkurrenceudsættelse skaber vidensdeling med den private sektor og
kommercialiserer offentlig erfaring

Velfærdsteknologien som eksempel

•

•

•

•
•

Inddragelse af private aktører i den offentlige opgavevaretagelse kan, udover
direkte økonomiske gevinster, medføre afledte effekter ved at give private
virksomheder konkurrencefordele gennem vidensopbygning og erfaring, som
kan eksporteres
OPS kan anvendes til at få del i den globale vækst på markeder, som typisk
har ligget under offentlig opgavevaretagelse i Danmark, herunder f.eks.
sundheds- og velfærdsområdet. Den primære viden på disse områder har
været indlejret i den offentlige sektor og institutioner uden kommercielt sigte1
Der ligger således et betydeligt eksportpotentiale i konkurrenceudsættelse og
udbredelse af OPS, som kan medvirke til kommercialisering af denne viden
Eksportpotentialet er tæt relateret til innovationspotentialet, idet innovationsfremmende offentlige indkøb og udbud kan skabe rum for løsninger og
teknologier, som kan eksportes til udenlandske markeder

Eksportpotentialet er betydeligt2
• Offentligt indkøb udgør 18 pct. af EU’s samlede BNP, og der er dermed et
betydeligt potentiale for danske virksomheder ift. at eksportere produkter og
ydelser til udenlandske offentlige myndigheder
• Den nuværende grænseoverskridende handel er imidlertid meget begrænset,
og der er således et stort uudnyttet potentiale på området
• Nye udbudsregler i EU åbner op for grænseoverskridende konkurrence om
velfærds- og sundhedsløsninger, hvilket giver danske virksomheder bedre
mulighed for at eksportere danske velfærdsydelser, som er af høj kvalitet og
eftertragtet i mange andre lande
• De betragtede cases indikerer, at en tidlig inddragelse af private aktører inden
for et konkret opgaveområde kan skabe relative konkurrencefordele for
indenlandske private virksomheder i forhold til udenlandske aktører

Velfærdsteknologi omfatter både produkter, IT-systemer og serviceløsninger,
der understøtter borgerens velfærd og sundhed. Velfærdsteknologibranchen er
i vækst og har ligeledes en stor eksportandel. Mere end halvdelen af
virksomhederne er aktive på eksportmarkederne
For at kunne eksportere velfærdsteknologiske produkter og services er det
afgørende at have gode eksempler fra hjemmemarkedet at referere til. Disse
erfaringer skal for danske virksomheder i høj grad stamme fra samarbejder
med den offentlige sektor, som er branchens største kunde
Velfærdsteknologi er en stærk eksportbranche med en meget høj eksportandel.
Mere end halvdelen af de velfærdsteknologiske virksomheder eksporterer,
hvilket til sammenligning er under 30 pct. for eksempelvis råstofs- og
forsyningsvirksomheder
I 2011 tilkendegav mere end 40 pct. af adspurgte virksomheder i
velfærdsteknologibranchen, at eksportens andel af den samlede omsætning
forventedes at udgøre mere end 25 pct. over de følgende to år. Næsten 20 pct.
af virksomhederne forventede, at eksportandelen ville overstige 75 pct. af den
samlede omsætning

•

•

•

Figur 2.11: Andel af velfærdsvirksomheders omsætning, der forventes
eksporteret3
Andel
50

44,4%

55,6 pct. af velfærdsteknologiske
virksomheder er på eksportmarkedet

40
30
20

13,0%

16,7%

18,5%

50-74 pct.

75-100 pct

7,4%

10
0
0 pct

1-24 pct

25-49 pct.

1) Vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger (2013), DE (2015a).
2) http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/index_en.htm.
3) DI (2012).
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OPS supplerer eksisterende offentlige initiativer igangsat for at fremme vækst og eksport
Oversigt over eksisterende eksportfremmende initiativer

Markedsmodningsfonden1

Eksport Kredit
Fonden (EKF)

Formål

Metode

Resultater

• Markedsmodningsfonden (tidligere
Fornyelsesfonden) har til formål at fremme
vækst, beskæftigelse og eksport, herunder
særligt i små og mellemstore virksomheder
(SMV’er) inden for områder, hvor Danmark
har særlige styrker og potentialer

• Fra 2013-2015 afsættes 135 mio. kr. årligt (i finansloven 2016 lægges
op til blot 28,5 mio. kr.), som markedsmodningsfonden kan fordele
inden for tre spor: 1) Medfinansiering af private virksomheder med
innovative produkter, som har stort potentiale, 2) støtte til offentlige
myndigheder, som ønsker at lave innovationsfremmende udbud, og 3)
etablering af erhvervspartnerskaber. Fordelingen af midler på de tre
spor er ca. 70:20:10

• Det angives i midtvejsevalueringen af de
støttede virksomheder fra spor 1, at de i 2018
vil opnå en forventet meromsætning på godt
3,5 mia. kr. og en merbeskæftigelse på ca.
2.300 ansatte. Ingen opgjorte erfaringer for
spor 2 og 3

• EKF har til formål at hjælpe danske
virksomheder med at gøre det attraktivt for
udenlandske købere at lægge ordrer i
Danmark ved at sikre virksomhederne mod
de økonomiske og politiske risici, der kan
være forbundet med at eksportere

• EKF hjælper danske eksportører med tre ting:

• Beregninger viser, at EKF i 2014 hjalp danske
virksomheder til at vinde kontrakter for 27 mia.
kr., og dermed bidrog til at sikre ca. 10.500
danske arbejdspladser

– hjælper eksportørernes udenlandske kunder med finansiering af køb
i Danmark
– hjælper danske eksportører med at øge likviditeten ved at stille
sikkerhed over for bankerne for virksomhedernes drifts- og
anlægskreditter
– tager risikoen når danske virksomheder handler med udlandet og
betaler erstatning, hvis noget går galt

Investeringsfonden For
Udviklingslande
(IFU)

Vækstfonden

Innovationsfonden

• IFU’s formål er at fremme private
investeringer i udviklingslande i samarbejde
med dansk erhvervsliv

• IFU tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der
ønsker at gøre forretning i udviklingslande

• Vækstfonden blev etableret i 1992 og har til
formål at yde et betydeligt bidrag til
innovation og økonomisk vækst ved at
medfinansiere tilblivelsen, opdyrkelsen og
udviklingen af små- og mellemstore
virksomheder med stort vækstpotentiale

• Vækstfonden søger at skabe flere nye vækstvirksomheder, som kan
indtage ind- og udland ved at stille kapital og kompetencer til rådighed
via forskellige tiltag, herunder kautioner, lån og investeringer

• Vækstfondens investeringer for ca. 6 mia. kr. i
perioden 2000-2012 vurderes at have ledt til
en stigning i BNP på 4,5 mia. kr. samt at have
skabt ca. 7.200 job, når både direkte og
indirekte effekter medtages

• Innovationsfonden blev etableret i 2014 med
det formål at give tilskud til udvikling af viden
og teknologi, herunder højteknologi, der fører
til styrkelse af forskning og innovative
løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse
i Danmark

• Store projekter: Investeringer til længerevarende
projekter/partnerskaber med fokus på forskning, teknologi, udvikling,
kommercialisering og implementering

• Endnu ingen tilgængelige effektmålinger

• IFU’s investeringer sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital,
lån og garantier. Investeringerne sker direkte i det selskab, der
etableres i et udviklingsland. Herudover tilbyder IFU rådgivning i ifm.
investeringer i udviklingslande

• IFU har gennemført investeringer med mere
end 500 danske virksomheder, og i de fleste
tilfælde etableres succesfulde selskaber i
udviklingslandene, hvilket har givet de danske
virksomheder adgang til nye markeder og ofte
øget omsætning og bedre indtjening i de
implicerede danske virksomheder

• Vækstprojekter: Til mindre virksomheder, iværksættere og forskere
med gode udviklingsplaner
• Talenter: Til studerende/nyuddannede som ønsker at blive
iværksættere

1) Se mere i appendiks.
Kilder: www.markedsmodningsfonden.dk, www.ekf.dk, www.ifu.dk, www.vf.dk, www.innovationsfonden.dk.
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Erfaringer viser, at offentlig-privat samarbejde kan lede til eksport og vækst
Danske og udenlandske cases
Virksomhed
Falck A/S

Udenlandske cases

Danske cases

Forenede
A/S

Sektor/område
Sundhed/

redning

Hjemmehjælp/
plejehjemsdrift

Beskrivelse
Falck er et af de bedste eksempler på, hvordan et stærkt OPS kan skabe vækst, beskæftigelse og eksport. Falck har drevet
redningstjeneste i over 100 år og har i tæt samarbejde med den offentlige sektor udviklet stor viden og erfaring, som har bidraget til, at
Falck nu er en verdensomspændende virksomhed med over 34.000 medarbejdere opererende i 45 lande. En sådan dansk virksomhed
havde ikke eksisteret, hvis redningstjenesteydelser havde været varetaget internt i den offentlige sektor
Forenede A/S er en dansk omsorgsvirksomhed, som foruden drift af plejecentre og hjemmehjælpsydelser også driver virksomhed inden for
facility management. Da Danmark var relativt sen til at inddrage private aktører i driften af omsorgsydelser, har Forenede A/S benyttet sig
af den tidligere og mere omfattende liberalisering i Sverige og gennem en årrække udviklet kompetencer via samarbejde med den svenske
offentlige sektor. Dette har medvirket til, at Forenede A/S i dag er et modent og veludviklet omsorgsselskab, som er en af de største
leverandører inden for service og pleje under fritvalgsordningen i Danmark

AS3

Beskæftigelse

AS3 er en dansk rådgivningsvirksomhed, som blandt andet i tæt samarbejde med kommuner og jobcentre, fører en aktiv
beskæftigelsesindsats for at hjælpe ledige tilbage i arbejde. Om end der stadig er store potentialer i liberaliseringen af det danske
beskæftigelsesmarked, har Danmark været længere fremme på dette område ift. vores naboer i Norden. Det har betydet, at AS3 netop har
etableret sig i Sverige, Norge og Finland og dermed er begyndt at eksportere kompetencer, som er opnået gennem samarbejdet med den
danske offentlige sektor

DONG
Energy

Forsyning

DONG indgår her som et eksempel på, hvordan konsolideringen og liberaliseringen af det danske energimarked har resulteret i skabelsen
af en stor virksomhed med aktiviteter i flere lande, og som har trukket interesse fra store udenlandske investorer. Der er potentialer for
lignende konsolideringer på andre områder inden for den kommunale forsyningssektor, f.eks. inden for vandforsyningsområdet,
spildevandsforsyning og affaldsforbrænding

ISS

Facility
management

ISS er en dansk verdensomspændende facility management virksomhed med over en halv million medarbejdere og aktiviteter i 77 lande.
En del af årsagen til ISS’ store internationale succes er et langvarigt og tæt samarbejde med den offentlige sektor, hvor ISS har varetaget
en lang række opgave inden for rengøring, kantinedrift m.v. Dette har medvirket til, at ISS har kunnet ekspandere til internationale
markeder og udnytte og udbrede de kompetencer, som ISS har opnået gennem samarbejdet med den danske offentlige sektor

Capio

Attendo

Arriva

STRUENSEE & CO.

Sundhed/
Hospitalsdrift

Hjemmehjælp/
plejehjemsdrift

Trafik og
infrastruktur

Deep dive i
appendiks

Svenske Capio er en af Nordens førende sundhedsvirksomheder, som har nydt godt af, at man i det svenske sundhedsvæsen i langt
højere grad end i Danmark har inddraget private aktører. Capio driver ikke blot mindre sundhedsklinikker, men varetager også driften af St.
Görans hospital i Sverige. St. Görans hospital er offentligt finansieret, og behandlingen er således stadig gratis for den enkelte patient,
men driften varetages privat. Capio har med udgangspunkt i de svenske erfaringer etableret sig som en international virksomhed, som
foruden Sverige også driver hospitaler i Tyskland og Frankrig
Attendo er Nordens største omsorgsvirksomhed inden for drift af plejecentre og hjemmeplejevirksomhed. Ligesom danske Forenede A/S
drog nytte af det mere liberaliserede svenske omsorgsmarked, har Attendo i en lang årrække opbygget virksomheden gennem tæt
samarbejde med de svenske offentlige myndigheder. I dag driver Attendo forretning i både Sverige, Finland, Norge og Danmark
Arriva er et engelsk trafikselskab som driver offentlige transportydelser i 13 europæiske lande. Arrivas store succes og vækst udspringer fra
liberaliseringen af det engelske marked for offentlig transport i 1985, hvor man tillod private virksomheder at drive busservices.
Kompetencerne herfra har givet Arriva en markant konkurrencefordel efterhånden som andre europæiske transportmarkeder er blevet
liberaliseret. Arriva er et eksempel på, hvordan tidlig liberalisering af et marked kan skabe grundlag for et betydeligt eksportpotentiale
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Barrierer for konkurrenceudsættelse – 1 af 3
Baseret på interviews
Beskrivelse

1. Holdningsmæssige
barrierer

Modstand mod at private
virksomheder tjener penge,
fagpolitiske barrierer samt
offentlige lederes bekymring
for magtafgivelse begrænser
realisering af potentialer i bred
forstand

• De holdningsmæssige barrierer er generelt store, og disse er større jo mere decentral den offentlige myndighed er. Således opleves de
største ideologiske barrierer i kommuner og regioner. Kommuner prioriterer derudover ofte lokale tilbudsgivere ud fra
beskæftigelsesmæssige hensyn, selvom lokale løsninger ofte ikke er de mest effektive
• Den holdningsmæssige modstand er særligt stor inden for bløde velfærdsområder, mens der er en mere pragmatisk holdning ift. hårdere
driftsopgaver som f.eks. IT, rengøring og facility management
• Der er mistro over for private virksomheder, og der opleves generel modvilje mod, at private virksomheder tjener penge på at levere
ydelser, som opfattes som offentlige – også selvom den offentlige sektor sparer penge og/eller får bedre kvalitet for pengene
• Omfattende offentlig-privat samarbejde repræsenterer store budgetter, som i den offentlige sektor oftest sættes lig med legitimitet og
magt. Dette udgør en selvstændig barriere for konkurrenceudsættelse
• Fagpolitisk modstand og overenskomster med strikse faggrænser opleves som en væsentlig barriere i forhold til at opnå effektiviseringsgevinster i det offentlige
• Både private og offentlige respondenter påpeger, at der mangler modenhed inden for offentlig-privat samarbejde i den offentlige sektor

2. Utilstrækkelig
modenhed

Manglende klarhed om egne
behov og kerneopgave samt
uklarhed om hvad der
efterspørges hindrer
konstruktivt, kreativt og
effektivt OPS

• Det offentlige har ikke defineret sine kerneopgaver og -kompetencer og har dermed ikke en klar holdning til udbudsegnede aktiviteter
• Mange offentlige organisationer kender ikke egne behov, og der er uklarhed om, hvad der efterspørges. Man tænker ikke indkøb ind i en
større sammenhæng
• Der er behov for nytænkning ift. grænsefladerne for hvad der konkurrenceudsættes, og man bør tænke i værdikæder for at sikre
innovative og eksportegnede løsninger. Større udbud og relevant bundling af services vil skabe betydelig merværdi
• Der skabes ofte et leverandørforhold i stedet for et partnerskab
• Nulfejlskultur og manglende incitamenter i det offentlige er en central barriere for konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver

3. Adfærd,
incitamenter og
risikoaversion

Nulfejlskultur og manglende
incitamenter til offentlig-privat
samarbejde for offentlige
ledere og politikere
begrænser konkurrenceudsættelse af egnede
opgaver og hindrer innovation

• Risiciene for offentlige ledere er store. Der er risiko for sanktioner, hvis et offentlig-privat samarbejde går dårligt og ingen belønning, hvis
det går godt

• Incitamentsstrukturen bevirker, at offentlige myndigheder helgarderer sig med detailstyring og aktivitetskrav og i for høj grad undlader at
anvende funktionskrav, da dette er sværere at kontrollere
• Ingen incitamenter til at fremme innovation og eksport
• Politikere og offentlige myndigheder ønsker ikke at afskrive sig fleksibilitet og budgetkontrol for en længere periode. Dette er særligt
hæmmende for brugen OPP og OPI
• Risikodeling mellem offentlige og private aktører virker ofte uhensigtsmæssig og fører til unødigt høje priser

Kilder: Interviews.
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Barrierer for konkurrenceudsættelse – 2 af 3
Baseret på interviews
Beskrivelse
• Den offentlige sektor undlader at tænke offentlig-privat samarbejde som en del af en overordnet strategi

4. Manglende
vision og
strategi

Fraværet af en offentlig vision
for offentlig-privat samarbejde
samt uklar langsigtet strategi
leder til uindfriede potentialer
og hindrer udvikling af
potentielle private markeder

5. Ikkevelfungerende
markeder

Det fragmenterede danske
marked for offentlige udbud
holder mindre danske og
store udenlandske
leverandører ude. Privat
monopoldannelse og umodne
markeder afholder
myndigheder fra at
konkurrenceudsætte

6. Erfaringer og
myter

Gode erfaringer deles ikke,
mens dårlige erfaringer
spredes hurtigt og skaber
myter, som hindrer udvikling
af et effektivt fungerende
offentlig-privat samarbejde

7. Manglende
kompetencer

Manglende erfaringer og
kompetencer inden for alle led
af den offentlige sektor samt
uforholdsmæssig stor brug af
rådgivere står i vejen for
effektive udbudsprocesser og
konstruktiv dialog

• Der er mangel på visioner om indfrielsen af eksport- og innovationspotentialer på områder, hvor Danmark er langt fremme f.eks. inden for
velfærdsteknologi og arbejdsmarkedsydelser
• Det er nødvendigt, at den offentlige sektor aktivt medvirker til modningen af de private markeder for at indfri potentialerne
• Der mangler generelt nytænkning om, hvad der kan drive effektiviseringsprocesser gennem andet og mere end blot økonomisk pres på
rammerne
• Det kommunale danske marked består af 98 enheder, som ofte har forskellige regelsæt. Det er et system, som favoriserer store danske
leverandører. Mindre virksomheder og udenlandske leverandører kan ikke leve op til eller sætte sig ind i de mange regelsæt. Dette
mindsker overordnet set konkurrencen
• Privat monopoldannelse og utilstrækkelig konkurrence er en markant barriere for mere offentlig-privat samarbejde
• Offentlige myndigheder undlader desuden at konkurrenceudsætte en række opgaver, hvor de private markeder ikke betragtes som
modne eller konsoliderede nok til at varetage opgaven

• Der opleves en betydelig mytedannelse inden for området. Gode erfaringer er svære at sprede, mens dårlige erfaringer spreder sig hurtigt
og hænger fast

• Mytedannelsen foregår ikke kun i den offentlige sektor, men også i den private
• Det kan være vanskeligt at udbrede og formidle eksport- og innovationssuccesser
• Der mangler fyrtårne for gode eksempler på OPS og best practice rollemodeller

• En stor barriere er mangel på erfaringer og kompetencer i den offentlige sektor. Manglen på kompetencer er udtalt på alle niveauer fra
lavpraktisk procesoptimering af indkøb til de strategiske overvejelser i forbindelse med planlægning og udførelse af
konkurrenceudsættelse
• Manglende videns- og erfaringsdeling resulterer i stor variation i kompetenceniveauet på tværs af stat, kommuner og regioner
• Manglen på kompetence resulterer i høj anvendelse af rådgivere, som ofte opleves som en selvstændig barriere, da kompleksiteten og
teknikaliteterne i kontrakterne øges ved rådgiverinddragelse. Usikkerhed om det lovmæssige grundlag og frygt for klager forøger tillige
brugen af jurister på begge sider, og dette fjerner fokus fra de underliggende tekniske og kommercielle forhold
• Manglende kompetencer hos private leverandører kan også være en barriere, da særligt mindre virksomheder ikke besidder erfaringerne
eller midlerne til at udarbejde et tilbud

Kilder: Interviews.
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Barrierer for konkurrenceudsættelse – 3 af 3
Baseret på interviews
Beskrivelse

8. Udbudsformer
og -indhold

Aktivitetsbaserede krav
mindsker fleksibilitet i
opgaveløsning, forhindrer
innovative løsninger og
optimerer ikke pris- og
kvalitetsforhold. Utilstrækkelig
anvendelse af dialogbaserede
udbudsformer hindrer
innovation

• Udbud baseret på aktiviteter og input i stedet for resultater og outcome er en af de mest dominerende barrierer for realisering af såvel det
økonomiske potentiale som potentialet for innovation og eksport
• Opgaveløsningerne og processerne er på mange udbud prædefineret, og man udbyder dermed reelt kun det offentliges egen måde at
løse opgaven på. Ensidig fokus på enhedsomkostninger og timepriser giver uheldige incitamenter i opgaveløsningen. Dette forløser ikke
potentialet fra inddragelse af private aktører
• Kvalitet og innovation i opgaveløsningen vægtes for lavt. Pris er alt for ofte den afgørende faktor. Utilstrækkelig anvendelse af
udbudsformer og mangel på dialog mellem ordre- og tilbudsgivere er en væsentlig årsag til dette. Evalueringsmodeller udnyttes ikke
effektivt ligesom Totalomkostninger alt for ofte ikke indgår i evalueringen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud

• Centrale indkøbsorganisationer kan være til gavn, men virker ofte også hæmmende for en god udbudsproces. Centrale
indkøbsorganisationer opfattes ikke som gearet til at følge op på en konkret konkurrenceudsat opgave
• Udbudsregler opleves som meget rigide – både for ordregiver og for tilbudsgivere – og hæmmer både effektive løsninger og innovation

9. Reguleringsmæssige
barrierer

Stramme, komplicerede og
ufleksible regler hindrer privat
deltagelse og modvirker en
konstruktiv udbudsproces

10.Transaktionsomkostninger

Høje
transaktionsomkostninger
afholder offentlige
myndigheder fra at udbyde og
private virksomheder fra at
afgive tilbud

• Den nye udbudslov forbedrer nogle områder, men løser ikke alle problemerne
• Leveringspligt og detaillovgivning lukker utilsigtet en række offentlige markeder for private virksomheder – uden at der er rationelle
begrundelser herfor

• Høje transaktionsomkostninger i forbindelse med udbudsprocesserne opleves som en markant barriere, der afholder både offentlige
myndigheder fra at konkurrenceudsætte og private virksomheder fra at byde på udbudte offentlige opgaver
• I det offentlige nævnes risiko for klagesager, anmodning om aktindsigt, komplekse regler samt udgifter til rådgivere som primære årsager
til høje transaktionsomkostninger
• For private aktører listes komplekse regler, mange minimumskrav og korte, små kontrakter som de vigtigste faktorer, der øger de samlede
transaktionsomkostninger

Kilder: Interviews.
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Barrierer, anbefalinger og realisering af potentialer
Realisering af
potentialer1

Barrierer

Anbefalinger

Ø

Holdningsmæssig modstand mod at private virksomheder tjener penge,
fagpolitiske barrierer samt offentlige lederes frygt for magtafvigelse
begrænser realisering af potentialer i bred forstand

Etablér mekanismer som deler økonomiske gevinster mellem den private og
offentlige sektor, inddrag politikere og skab opmærksomhed om gode
erfaringer samt sikr fleksibilitet over kontraktperioden

X X X

Manglende klarhed om egne behov og kerneopgave samt uklarhed om hvad
der efterspørges hindrer konstruktivt, kreativt og effektivt OPS

Offentlige myndigheder må definere deres kerneopgave og konkurrenceudsætte aktiviteter, som ikke indgår heri. Der er behov for, at grænseflader
for, hvad der konkurrenceudsættes, flyttes både horisontalt og vertikalt

X X X

3. Adfærd,
incitamenter og
risikoaversion

Nulfejlskultur og manglende incitamenter til offentlig-privat samarbejde for
offentlige ledere og politikere begrænser konkurrenceudsættelse af egnede
opgaver og hindrer innovation

Italesæt nulfejlskulturen og mindsk risici ved indførelse af konkurspakke.
Fastsæt sektorspecifikke forpligtende måltal for konkurrenceudsættelse og
skab centrale mekanismer, som sikrer prioritering af innovation og eksport

X X X

4. Manglende
strategi og vision

Fraværet af en offentlig vision for offentlig-privat samarbejde samt uklar
langsigtet strategi leder til uindfriede potentialer og hindrer udvikling af
potentielle private markeder

Formulér en langsigtet og ambitiøs strategi for offentlig-privat samarbejde for
at modne private markeder og indfri innovations- og eksportpotentialer.
Visionen skal forankres og drives i alle led af den offentlige sektor

X X X

5. Ikkevelfungerende
markeder

Det fragmenterede danske marked for offentlige udbud holder mindre
danske og store udenlandske leverandører ude. Privat monopoldannelse og
umodne markeder afholder myndigheder fra at konkurrenceudsætte

Revidér behovet for kommunale særregler og anvend indkøbsfællesskaber
som katalysator for et mindre fragmenteret marked. Undgå systematisk
opkøb af konkurrenter, som reducerer konkurrencen på private markeder

X

6. Erfaringer og
myter

Gode erfaringer deles ikke, mens dårlige erfaringer spredes hurtigt og skaber
myter, som hindrer udvikling af et effektivt fungerende offentlig-privat
samarbejde

Udarbejd kommunikationsstrategi og faktaark over tidligere
konkurrenceudsættelser, som adskiller fakta fra myter. Skab fyrtårne for
konkurrenceudsættelse

X X

7. Manglende
kompetencer

Manglende erfaringer og kompetencer inden for alle led af den offentlige
sektor samt uforholdsmæssig stor brug af rådgivere står i vejen for effektive
udbudsprocesser og konstruktiv dialog

Udvikl indkøbsfællesskaber til udbudsfællesskaber. Forbedr videndeling med
fokus på at udvikle kompetencerne inden for de kommunale enheder, hvor
udbudsansvaret er placeret

X X

8. Udbudsformer og
-indhold

Aktivitetsbaserede krav mindsker fleksibilitet i opgaveløsning, forhindrer
innovative løsninger og optimerer ikke pris- og kvalitetsforhold. Utilstrækkelig anvendelse af dialogbaserede udbudsformer hindrer innovation

Øg anvendelsen af outcomebaserede udbud med fokus på funktionsopfyldelse og kvalitet. Udnyt evalueringsmodeller og dialogbaserede
udbudsformer samt skab transparens i off. regnskaber ved at inddrage TCO

X X

Stramme, komplicerede og ufleksible regler hindrer privat deltagelse og
modvirker en konstruktiv udbudsproces

Analysér og afmontér regulering som utilsigtet udelukker private aktører fra
deltagelse på offentlige markeder. Identificér markeder som endnu ikke er
liberaliseret i udlandet for at øge innovations- og eksportpotentiale

X X X

Høje transaktionsomkostninger afholder offentlige myndigheder fra at
udbyde og private virksomheder fra at afgive tilbud

Tilpas klagesystem for at reducere antal unødige klagesager, justér
minimumskrav samt forøg skala, bredde og varighed af udbud. Udnyt
centrale indkøbsfællesskaber i standardiserede udbud

X

1. Holdningsmæssige
barrierer
2. Utilstrækkelig
modenhed

9. Reguleringsmæssige
barrierer
10. Transaktionsomkostninger

I

E

X

1) Ø = Økonomisk potentiale, I = Innovationspotentiale, E = Eksportpotentiale.
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Realisering af potentialerne er en strategisk ledelsesopgave
Ikke alle ledelsesniveauer har samme incitamenter til at konkurrenceudsætte
•
•
•

Figur 3.0 illustrerer, at der er forskellige barrierer og incitamenter til realisering af de tre potentialer
Innovationspotentialet og i særlig grad eksportpotentialet indgår sjældent, når en kommune eller en region skal konkurrenceudsætte, da gevinster tager lang tid at
realisere og ikke nødvendigvis tilfalder den decentrale enhed, som konkurrenceudsætter det givne område
Dette bevirker, at der ikke nødvendigvis er samme incitamenter eller forståelse for behovet for offentlig-privat samarbejde på forskellige offentlige ledelsesniveauer.
For at fremme den samlede samfundsvelstand kan det således være nødvendigt at anvende andre instrumenter til at udstikke centrale guidelines og krav, som
sikrer, at offentlig-privat samarbejde bliver udnyttet tilstrækkeligt. Helst på en måde så der tages hensyn til realisering af alle potentialerne. Sådanne instrumenter
kan f.eks. være kvoter/måltal for konkurrenceudsættelse, fritvalgsordninger eller garantiordninger. Se mere under punkt 3 om adfærd, incitamenter og risikoaversion

Figur 3.0: Realisering af potentialer

Det økonomiske potentiale
•

Niveau for
realisering af
potentiale

•

Centralt

Innovationspotentialet

Eksportpotentiale

•

Innovationspotentiale

•

Økonomisk
potentiale

Decentralt
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Innovationspotentialet inden for et givent område realiseres efter længere
tid. Kommunen/regionen, som har udbudt opgaven, kan opnå gevinster ved
innovation, særligt hvis innovationspotentialet spiller tilbage til det
økonomiske potentiale, da innovative og mere effektive løsninger kan
resultere i bedre priser
Innovationspotentialet tilfalder dog ikke nødvendigvis direkte den decentrale
enhed, som har udbudt opgaven. Dette medvirker til, at innovation i mindre
grad end økonomi indgår i beslutningen om, hvorvidt et område skal
konkurrenceudsættes

Eksportpotentialet
•

Kort sigt

Det økonomiske potentiale i form af umiddelbar effektivisering realiseres kort
efter konkurrenceudsættelsen af et givent område. Samtidig vil gevinsten
typisk blive realiseret decentralt hos den myndighed, som har
konkurrenceudsat den givne opgave
Det er typisk med henblik på at realisere det økonomiske potentiale, at især
kommuner konkurrenceudsætter, da gevinsten tilfalder kommunen selv

Lang sigt

Tid for
realisering
af potentiale

•

Endelig eksisterer der eksportpotentialer, som realiseres over en meget lang
periode, og som primært er af overordnet samfundsinteresse i form af vækst
af beskæftigelse
Dette bevirker at eksportpotentialet sjældent inddrages i beslutningen om
konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner
38

1. Holdningsmæssige barrierer
Barriere

Anbefaling

Holdningsmæssig modstand mod at private virksomheder tjener penge,
fagpolitiske barrierer samt offentlige lederes frygt for magtafvigelse begrænser
realisering af potentialer i bred forstand

Etablér mekanismer som deler økonomiske gevinster mellem den private og
offentlige sektor, inddrag politikere og skab opmærksomhed om gode
erfaringer samt sikr fleksibilitet over kontraktperioden

Modstand mod at private tjener penge på konkurrenceudsatte opgaver
• Det nævnes som en central barriere, at der blandt myndighedspersoner og politikere, særligt
på decentrale niveauer, er betydelig ideologisk modstand mod, at private virksomheder har
indtjening på varetagelsen af en konkurrenceudsat opgave
• Der er en udpræget misforstået opfattelse af, at når det private tjener penge på en opgave,
bliver det dyrere for den offentlige sektor. Derfor opstår der modstand, hvis en privat
virksomheder opnår meget store gevinster

Del de økonomiske gevinster
• Etablér mekanismer, som sikrer, at de offentlige myndigheder også har incitament til, at private
leverandører udvikler innovative løsninger, som øger indtjeningen ved opgavevaretagelsen:
– Specifikt skal det indskrives i kontrakten, at den offentlige myndighed og den private
leverandør deler en eventuel up-side ud over det forventede resultat. Dette vil forøge det
offentliges incitamenter til at samarbejde med private leverandører om at udvikle innovative
løsninger og mindske den holdningsmæssige barriere om, at det offentlige taber penge, hvis
den private leverandør skaber indtjening

Fagpolitisk modstand
• Gammeldags overenskomster med strikse faggrænser er en væsentlig barriere for at opnå
effektiviseringsgevinster ved konkurrenceudsættelse:
– Strikse overenskomster kan f.eks. forhindre, at en rengøringsdame også skifter en pære,
eller at en portør får karakter af en serviceassistent, som kan gøre rent i perioder, hvor der
ikke er behov for portørfunktionen

Indgå i dialog for at øge fleksibilitet
• Løsn op for stive fagpolitiske grænser. Indgå i dialog med offentlige lønmodtagere og ledere
om mere fleksibilitet i opgaveløsningen, herunder at værdien af en veludført opgave, som
involverer flere faggrupper, i højere grad kan værdisættes via f.eks. bonusordninger

Frygt for magtafgivelse hos politikere, offentlige ledere og myndighedspersoner
• En central årsag til den grundlæggende aversion mod OPS er, at konkurrenceudsættelser af
store opgaver repræsenterer stor omsætning, og i mange systemer er penge lig med magt.
Således kan en konkurrenceudsættelse fremstå som en magtafgivelse
• Desuden kan det blandt specialiserede faggrupper opleves, at stoltheden over at levere selv
kan stå i vejen for gavnlige samarbejder med det private, og ligefrem medfører, at visse
faggrupper udbreder misinformation om forhold og evner hos de private leverandører
• Ift. OPP-projekter opleves, at kommunalpolitikere og forvaltninger meget gerne vil bevare
prestigen i at være bygherre, hvilket kan forhindre gavnlig brug af OPP
• Grundlæggende aversion mod konkurrenceudsættelse af bløde velfærdsydelser

Skab opmærksomhed om gode erfaringer
• Yderligere oplysning om erfaringer er en central løsning på problemet med den
grundlæggende aversion. Der skal skabes modenhed på området. Se punkt 2
• Etablér mekanismer som i højere grad forpligter politikere og offentlige ledere til at etablere
OPP-projekter for at opnå de samfundsmæssige gevinster ved denne type samarbejder
• Gennemfør langsigtet holdningsbearbejdelse af både den offentlige og private sektor for at
skabe større forståelse for den modsatte part og værdien af samarbejde
• Se punkt 6

Frygt for afgivelse af finansiel fleksibilitet
• En reel barriere ift. OPS er, at det offentlige mister fleksibilitet i opgaveudførslen og
anvendelsen af midlerne til denne opgave. ”Man kan ikke lige flytte nogle midler fra
vejvedligehold til varme hænder, hvis opgaven er udliciteret”

Etablér mekanismer som sikrer fleksible kontrakter
• Indskriv fra start årlige justeringer i udbudskontrakter, som sikrer rum for fleksibilitet og løbende
dialog med leverandør
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2. Utilstrækkelig modenhed
Barriere

Anbefaling

Manglende klarhed om egne behov og kerneopgave samt uklarhed om hvad
der efterspørges hindrer konstruktivt, kreativt og effektivt offentlig-privat
samarbejde

Offentlige myndigheder må definere deres kerneopgave og konkurrenceudsætte aktiviteter, som ikke indgår heri. Der er behov for, at grænseflader for,
hvad der konkurrenceudsættes, flyttes både horisontalt og vertikalt

Det offentlige har ikke defineret sin kerneopgave
• Store dele af den offentlige sektor har ikke defineret sin kerneopgave og -ydelse. Her er man
10-15 år bag den private sektor
• Manglen på en klart defineret kerneopgave slører overblikket over, hvilke aktiviteter man bør
konkurrenceudsætte. I dag driver mange kommuner alt fra skoler til vejvedligehold og
ældrepleje, og en så bred opgaveportefølje optimerer ikke effektiviteten i udførslen. Ingen
privat virksomhed ville indrette sig med så bredt et fokusområde

Definer myndighedens kerneopgave og konkurrenceudsæt opgaver udenfor denne
• Det er essentielt, at offentligt myndigheder definerer, hvad der er deres kerneopgave, og at
dette gøres så konkret som muligt
• Fastsæt konkrete mål med konkurrenceudsættelse og værdien der søges skabt
• Kommuner skal begrænse ”span-of-control” og undgå at varetage alt fra vejvedligehold til
grundskoleuddannelse. Kommuner bør klarlægge, hvad der er kerneopgaven og
konkurrenceudsætte alt udenom. Start med basisfunktioner. Se figur på side 56

Den offentlige sektor kender ikke sin efterspørgsel
• Mange respondenter oplever, at offentlige myndigheder ikke kender eller har svært ved at
definere/formulere egen efterspørgsel og behov. Det er en stor risiko forbundet med, at man
ikke har gennemtænkt udbuddet i en kontrakt. Det forøger prisen, når der er forhold, som den
offentlige myndighed har glemt at få med i udbuddet. Der er en tese om, at mange private
leverandører tjener størstedelen af sin profit på disse ekstratilkøb

Klarlæg efterspørgsel – tænk i funktion og behov
• Efterspørgsel og behov bør klarlægges eksplicit. Se punkt 8 under anbefalingen om øget
anvendelse af funktionsudbud. Efterspørgslen bør afspejles i få men klare målepunkter, og det
anbefales at tænke i funktion fremfor aktivitet
• Anvend dialogbaserede udbud til at klarlægge behov
• En strategisk gennemtænkt efterspørgsel og etablering af underbyggede rammer sikrer også,
at useriøse leverandører ikke kommer ind på markedet og skader markedsrenomméet samt
skaber myter, jf. punkt 6

Manglende mod fører til kontrolkultur
• Der mangler mod til at flytte grænsefladerne for, hvad der kan konkurrenceudsættes, samt i
forhold til at indtænke flere led af værdikæden i forbindelse med konkurrenceudsættelse
• Der bliver skabt kontrolregimer, som forstærker eksisterende strukturer, og hvor der opstår et
stort lag af mellemledere, hvis formål er at kontrollere hinanden og sikre egen
eksistensberettigelse

Flyt horisontale og vertikale grænseflader for konkurrenceudsættelse
• Udvidelsen af den horisontale grænseflade indebærer at tænke i nye områder, der kan
konkurrenceudsættes. Det anbefales at overveje, om private leverandører kan levere til flere
led af værdistrukturen og således udnytte synergi- og specialiseringseffekter samt forbedre
incitamentsstrukturer. Bundling of services skaber betydelig merværdi
• Med nye vertikale grænseflader forstås, at flere ledelsesniveauer bør udliciteres, så man
undgår at skabe komplicerede kontrolregimer, hvor offentlige mellemledere kontrollerer private
mellemledere, jf. figur på side 57

Politisk umodenhed og leverandørforhold
• Det er en barriere, at OPS bliver opfattet som et leverandørforhold og ikke et partnerskab, hvor
problemer og løsninger kan takles i fællesskab. Dette skaber modstridende interesser og
teknokratisk adfærd, som fungerer som en barriere for konstruktive processeer
• Det kan være et problem at få lokalpolitikere til at indse, at offentlig-privat samarbejde ikke er
enten-eller, men kan være både-og. Der er stor lokal patriotisme i kommunerne, som ofte
udbyder i mindre fagenterpriser og dermed tilgodeser lokale leverandører

Inddrag politikere tidligt i processen
• Inddrag politikere tidligt i processen. Når dette gøres, synes offentlig-privat samarbejde mindre
farligt, og det er nemmere at italesætte andre effekter som f.eks. innovationspotentialet
• Mere lige risikodeling mellem offentlig myndighed og privat leverandør vil skabe en højere grad
af partnerskabsforhold
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3. Adfærd, incitamenter og risikoaversion
Barriere

Anbefaling

Nulfejlskultur og manglende incitamenter til offentlig-privat samarbejde for
offentlige ledere og politikere begrænser konkurrenceudsættelse af egnede
opgaver og hindrer innovation

Italesæt nulfejlskulturen og mindsk risici ved indførsel af konkurspakke.
Fastsæt sektorspecifikke forpligtende måltal for konkurrenceudsættelse og
skab centrale mekanismer, som sikrer prioritering af innovation og eksport

Nulfejlskultur hindrer innovation
• Nulfejlskulturen er en af de mest betydelige barrierer. Det er en indlejret del af det offentlige
system, at man ikke må lave fejl. Udbudsreglerne åbner for mange muligheder, men det
offentlige udøver selvbegrænsninger på grund af risikoaversion og udnytter dermed f.eks. ikke
mulighederne for OPI, udbud ved forhandling, konkurrencepræget dialog samt OPP i
tilstrækkelig grad. Man tør ikke udnytte innovationsfremmende udbudsformer og
funktionsudbud, da det ifm. fejl er nemmere at placere ansvaret ved målbare
aktivitetsbaserede kontrakter. Frygt for at miste kontrol begrænser yderligere muligheden for
innovationsgevinster
• Risikoaversionen resulterer ofte i kontrakt- og regelrytteri, som begrænser kreativitet og
innovation i opgaveløsningen. Jurister udgør en uforholdsmæssig stor del af kontraktteamet,
fordi ”man skal have sit på det rene”
• Ubalanceret risikofordeling, hvor den private aktør pålægges at tage hele risikoen, komplicerer
udbudsprocessen og forøger prisen

Italesæt nulfejlskultur
• Offentlige ledere skal italesætte nulfejlskulturen og gøre klart, at eventuelle fejl løses i
fællesskab
• Igangsæt initiativer for at skabe en kultur i det offentlige, hvor fejl godt kan accepteres
• Fordel risiciene og ansvar i kontrakten til den part, der har indsigt i og indflydelse på at
håndtere det konkrete forhold

Intet incitament til konkurrenceudsættelse for offentlige ledere og politikere
• Offentlige ledere og politikere har begrænset incitament til at konkurrenceudsætte en opgave,
fordi man risikerer at blive trukket med ned, hvis det går skidt (f.eks. hvis den private
leverandør går konkurs), og man bliver ikke belønnet, hvis det går godt. Der mangler
belønningsmekanismer og klare incitamenter til at konkurrenceudsætte en opgave
• Aktuelle sager, hvor der etableres kommissioner til at placere ansvar, og hvor embedsmænd
udstilles i medierne, har forværret risikoaversionen

Mindsk risici for offentlige ledere
• Mindsk risici ved at udarbejde konkurspakker eller beredskabsplaner for det tilfælde, at en
privat leverandør går konkurs særligt inden for de bløde velfærdsområder, således at nye
leverandører kan træde til med kort varsel og dermed sikre, at kommunen overholder
leveringspligten. Alternativt benyt flere leverandører til en opgave, hvormed den samlede risiko
formindskes
• Etablér en mere acceptabel balance mellem risiko for straf ved fejl og belønning for succeser

Kun økonomisk pres fremmer offentlig-privat samarbejde
• Det er reelt kun stramt økonomisk pres på rammerne – en brændende platform – som fører til
mere offentlig-privat samarbejde. Store dele af den offentlige sektor er ikke forandringsparat,
fordi der er for lidt pres på de økonomiske rammer
• Hensyn som innovations- og eksportpotentiale kommer meget langt nede på de enkelte
offentlige lederes prioriteringsliste. Det er vanskeligt at understrege betydningen af
innovations- og eksportpotentialet i kommuner og regioner

Indfør forpligtende måltal på specifikke områder suppleret med stramme finansielle
rammer
• Indfør forpligtende måltal for konkurrenceudsættelse for at overkomme lokalpolitiske barrierer
og fastsæt sanktioner, hvis måltal ikke opfyldes. Måltal bør anvendes strategisk og
velovervejet, således at der ikke sættes generelle men sektorspecifikke måltal, så man sikrer
sig, at markederne er tilstrækkeligt modne. Dette skal gøres fra centralt hold
• Supplér måltal med stramme økonomiske rammer for at skabe en brændende platform
• Innovations- og eksportpotentialer skal realiseres fra centralt hold. De samfundsmæssige
gevinster i form af innovation og eksport initialiseres ikke i den decentrale beslutningsproces,
da beslutningstagerne ikke nødvendigvis opnår gevinsten. Derfor må hensyn til innovation og
eksport skabes centralt ved f.eks. at indlægge økonomiske incitamenter gennem krav i
økonomiaftaler
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4. Manglende vision og strategi
Barriere

Anbefaling

Fraværet af en offentlig vision for offentlig-privat samarbejde samt uklar
langsigtet strategi leder til uindfriede potentialer og hindrer udvikling af
potentielle private markeder

Formuler en langsigtet og ambitiøs strategi for offentlig-privat samarbejde for
at modne private markeder og indfri innovations- og eksportpotentialer.
Visionen skal forankres og drives i alle led af den offentlige sektor

Manglende strategi og vision
• Der mangler overordnet strategisk tænkning og stillingtagen til, hvor man vil hen i forhold til
offentlig-privat samarbejde, og hvordan man kommer derhen
• Hvis man vil udvikle de private markeder er der behov for et centralt signal om, at man er
ambitiøs på dette område. Det offentlige har en central rolle i forhold til, at de private markeder
udvikler og konsoliderer sig, men det kræver en vision og en langsigtet strategi
• Der mangler nytænkning i forhold til, hvordan man kan skabe udvikling og effektivisering inden
for den offentlige sektor ved andre midler end blot at presse de økonomiske rammer
• Eksport- og innovationspotentialer kan ikke indfries uden en central vision og strategi i den
offentlige sektor:
– Det offentlige kan godt innovere, men kan ikke kommercialisere denne viden
– De store risici forbundet med at drive eksportvirksomhed er en selvstændig barriere for at
realisere eksportpotentialet inden for den offentlige sektor
– Desuden er der den afgørende forskel på det offentlige og det private, at man i det offentlige
ikke har klare økonomiske målsætninger baseret på afkast af den investerede kapital

Skab vision og langsigtet strategi med fokus på områder med danske komparative fordele
• Skab ambitiøs langsigtet strategi: Det offentlige skal fra centralt hold etablere en samlet vision
for offentlig-privat samarbejde samt langsigtede og ambitiøse målsætninger for realisering af
potentialerne:
– Signalværdien i en langsigtet vision og strategi kan modne de danske private markeder, fordi
private leverandører og investorer kan planlægge ud fra, at der kommer en efterspørgsel
– Strategier bør strække sig over 10-15 år og må ikke begrænses af kortsigtede budgethensyn
• Find Danmarks komparative fordele: Identificér områder og produkter, hvor Danmark er langt
fremme i udviklingen eller besidder andre komparative fordele, og hvor der samtidig
observeres en stigende international efterspørgsel. Det kunne f.eks. være inden for
velfærdsløsninger og -teknologi, telemedicin m.v. Der bør lægges en langsigtet plan for,
hvordan disse løsninger kommercialiseres, så private leverandører kan eksportere og udbrede
løsningerne til andre markeder:
– Digitaliserings og e-fakturaløsninger er områder, hvor Danmark indtil nu har været meget
ambitiøs, og hvor udviklingen er langt fremme. Tiltag, man satte i gang for 10 år siden, kan
vise sig at have et stort eksportpotentiale, da EU er begyndt at tage nogle af disse emner
op. Dermed står Danmark pludselig med nogle helt centrale kompetencer, hvor potentialet
for udbredelse er stort
• Udnyt den private sektors styrker: Strategien bør sikre, at det offentlige udnytter de privates
fordele i opgavevaretagelsen:
– Den afgørende forskel på det offentlige og det private er, at man i det offentlige ikke har
klare økonomiske målsætninger baseret på afkast af den investerede kapital. I det private er
man nødt til at skaffe indtægter, så private virksomheder må være salgsdrevne og hele tiden
afsøge muligheden for at gå ind på nye markeder samt afveje i forhold til risikoen hermed
• Forankr visionen i den offentlige sektor: Visionen om mere konkurrenceudsættelse i den
offentlige sektor skal først og fremmest drives af den offentlige sektor selv. Det bærende
element skal være ambitionen om, at der kan skabes en mere effektiv offentlige sektor med
højere kvalitet i opgavevaretagelsen, og hvor der i alle led er skabt rum og midler til, at man
kan fokusere på kerneopgaven, jf. punkt 2
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5. Ikke-velfungerende markeder
Barriere

Anbefaling

Det fragmenterede danske marked for offentlige udbud holder mindre danske
og store udenlandske leverandører ude. Privat monopoldannelse og umodne
markeder afholder myndigheder fra at konkurrenceudsætte

Revidér behovet for kommunale særregler og anvend indkøbsfællesskaber
som katalysator for et mindre fragmenteret marked. Undgå monopoldannende
opkøb, som reducerer konkurrencen på private markeder

Fragmenteret offentligt marked favoriserer store danske leverandører
• Det danske marked for offentlige udbud er meget fragmenteret. Det kommunale marked består
af 98 forskellige aktører, som hver har forskellige regelsæt bl.a. inden for sociale klausuler,
uddannelsesklausuler m.v. (jf. danmarkskort i bilag 5.1). Også på regionsniveau er der
betydelige forskelle i krav og regler. Blandt andet er der hele tre forskellige måder og krav til at
drive ambulancedrift i Danmark
• Det fragmenterede marked favoriserer store danske leverandører:
– Store udenlandske leverandører finder det danske marked uinteressant grundet små
fragmenterede udbud med varierende regelsæt
– Små danske leverandører udelukkes, da de ikke har ressourcer eller kompetencer til at
sætte sig ind i reglerne og brede sig ud til flere markeder
– Det er grundlæggende konkurrenceforvridende, når kun større danske virksomheder byder
på udbuddene
– Færre kommunale og regionale særregler vil gøre markedet tilgængeligt for flere
leverandører og dermed øge konkurrencen
• De facto offentlige monopoler igennem en lang årrække på en række centrale
velfærdsområder har skabt en svag og umoden privat sektor inden for disse områder. Det fører
til, at der i en række tilfælde i dag ikke findes velfungerende alternativer til offentlige
leverancer. Dette hindrer kommercialisering af innovative løsninger samt mulighed for eksport
af disse

Revidér behovet for kommunale særregler og anvend indkøbsfællesskaber til udjævning
• Minimér forskelle i de kommunale regler, som hindrer udbredelsen af fornuftige markedsmekanismer og udnyttelse af skalaeffekt på tværs af kommunerne:
– Tag lokale krav op til revidering. Det hører naturligvis ind under det kommunale selvstyre og
kan være en lokalpolitisk prioritet med visse særregler, men det bør i så høj grad som muligt
overvejes, hvorvidt disse er nødvendige, og hvorvidt man kan samarbejde på tværs af
kommunerne om at etablere fælles regler og standarder
• Udvikl indkøbsfællesskaber og -samarbejder, da erfaringen er, at disse samarbejder med tiden
udjævner regelforskelle på tværs af medlemskommuner og skaber et mere attraktivt og
gennemskueligt marked. Samarbejdet på tværs af kommuner bør anskueliggøre, hvilke regler
der er nødvendige, og hvilke regler som med fordel kan ensrettes
• Facilitér et marked som også er interessant for udenlandske aktører, så konkurrencen øges og
der sker vidensoverførsel til det danske marked for at fremme innovation
• Stil krav om konkurrenceudsættelse inden for de sociale og sundhedsmæssige områder for at
udvikle et effektivt marked for danske private leverandører samt tiltrække udenlandske
leverandører

Privat monopoldannelse og umodne private markeder
• Ikke-velfungerende private markeder bliver desuden nævnt som en central barriere for bedre
og mere offentlig-private samarbejde
• Offentlige myndigheder er tilbageholdende med at konkurrenceudsætte en opgave, hvis der er
tendenser til privat monopoldannelse eller af andre årsager ikke er tilstrækkelig konkurrence på
de private markeder
• En anden barriere er umodne private markeder, som endnu ikke er konsolideret og/eller ikke
besidder den tilstrækkelige kapacitet til varetage opgaverne

Undgå monopoldannende opkøb og sikr aktiv modning af private markeder
• Store private virksomheder, som grænser til monopoler, skal være påpasselige med at
anvende opkøb af konkurrenter som middel til at forbedre deres konkurrenceposition, da det
kan føre til, at opgaver bliver varetaget internt i den offentlige sektor af frygt for privat
monopoldannelse
• Insourcing og offentlig monopoldannelse er ikke løsningen i tilfælde af utilstrækkelig
konkurrence på private markeder. Potentialerne ved OPS er så store, bl.a. grundet
specialiserings- og skalafordele i det private, at det offentlige i stedet aktivt bør søge at modne,
udvikle og opbygge private markeder, som er i stand til at varetage opgaveporteføljen, jf. punkt
4 om manglede vision og strategi. Modning af private markeder er også essentielt i realisering
af innovations- og eksportpotentiale
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6. Erfaringer og myter
Barriere

Anbefaling

Gode erfaringer deles ikke, mens dårlige erfaringer spredes hurtigt og skaber
myter, som hindrer udvikling af et effektivt fungerende offentlig-privat
samarbejde

Udarbejd kommunikationsstrategi og faktaark over tidligere
konkurrenceudsættelser, som adskiller fakta fra myter. Skab fyrtårne for
konkurrenceudsættelse

Myter og dårlige historier spredes hurtigt
• Der er mange myter og historiske fejltagelser, som lever i bedste velgående og afholder mange
offentlige myndigheder fra at konkurrenceudsætte opgaver. Dette er en afgørende barriere, da
beslutninger om konkurrenceudsættelse ofte tages på baggrund af tidligere erfaringer:
– Blandt de interviewede personer gives der udtryk for, at når man taler med borgmestre om
holdningen til konkurrenceudsættelse, så er det ikke afgørende, om de er
socialdemokratiske eller borgerlige, men derimod hvilke erfaringer de selv har haft eller har
hørt om. Dårlige erfaringer eller historier hænger ved længe
– Hvis man f.eks. har oplevet, at en leverandør er gået konkurs, er det svært at genoprette
troen på offentlig-privat samarbejde
• Gode erfaringer om f.eks. positive økonomiske gevinster, best practice cases og
innovationspotentialer m.v. er derimod sværere at udbrede. Dette er en afgørende
begrænsende faktor for mere offentlig-privat samarbejde
• Det kan være vanskeligt at udbrede offentlige innovations- og eksportsucceser. Særligt fordi
innovation ikke nødvendigvis skal have karakter af et bestemt produkt, men også kan være en
forretningsgang, et forbedret samarbejde eller en ny metode
• Personlige omkostninger kan komme til at skygge for de positive gevinster ved at
konkurrenceudsætte
• Mytedannelsen sker ikke kun i den offentlige sektor. Der er også meget mytedannelse i den
private sektor

Etablér kommunikationsstrategi og skab faktaark som skiller sandhed fra myter
• Skab en overordnet politisk vision for offentlig-privat samarbejde som modspil til de mange
myter og supplér med en kommunikationsstrategi for udbredelsen
• Lav faktaark over reelle erfaringer med konkurrenceudsættelse med det formål at adskille fakta
fra myter og vandrehistorier
• Skab fyrtårne for konkurrenceudsættelse gennem systematisk synliggørelse af succeshistorier
og best practice eksempler
• Gør offentlige budgetoverskridelser og tilhørende merbevillinger synlige på samme måde, som
når private leverandører går konkurs
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7. Manglende kompetencer
Barriere

Anbefaling

Manglende erfaringer og kompetencer inden for alle led af den offentlige
sektor samt uforholdsmæssig stor brug af rådgivere står i vejen for effektive
udbudsprocesser og konstruktiv dialog

Udvikl indkøbsfællesskaber til udbudsfællesskaber. Forbedr videndeling med
fokus på at udvikle kompetencerne inden for de kommunale enheder, hvor
udbudsansvaret er placeret

Manglende kompetencer i den offentlige sektor
• Generel kompetencemangel: Manglende kompetencer og erfaringer inden for offentlig-privat
samarbejde i den offentlige sektor nævnes som en central barriere af stort set alle
respondenter:
– Kompetencemanglen gælder alt fra lavpraktisk procesoptimering af indkøb til strategiske
overvejelser ifm. planlægning og udførelsen af konkurrenceudsættelse. Mange steder i den
offentlige sektor mangles kompetencer ift. at agere som en indkøbs- og kontraktorganisation. Få offentlige enheder besidder kompetencerne til at udnytte OPP eller OPI
– Der er stor variation i videns- og kompetenceniveauet på tværs af offentlige myndigheder.
Kommuner og regionerne har svært ved at fastholde dygtige medarbejdere, hvilket resulterer
i mangel på erfaringsopsamling og skiftende holdninger
– Der mangler indsigt om, at det afspejles i prisen, hvis leverandøren skal påtage sig hele
risikoen. Processen er ofte præget af silo- og kontotænkning. Der mangler sammentænkning
af effekter på forskellige konti, f.eks. ”hvis der bruges x kroner på den ene konto, kan spares
x+y kroner på den anden konto”
• Utilstrækkelig vidensdeling: Manglende videns- og erfaringsdeling betyder, at andre
kommuners erfaringer ikke udnyttes, og at der startes forfra hver gang et nyt udbud skal
forberedes. Den manglende kompetence fører ofte til, at der opstilles for mange
begrænsninger og minimumskrav i kontraktformuleringer
• Manglende tilsynsførelse: I særlig grad påpeges offentlige myndigheders manglende evne til at
følge op på udbud som et problem. Manglende tilsynsførelse og for få løbende formuleringer af
krav til private leverandører resulterer i suboptimalt offentlig-privat samarbejde
• Stort rådgiverforbrug: Det manglende kompetenceniveau i den offentlige sektor fører til et
uhensigtsmæssigt stort forbrug af rådgivere. Flere respondenter - både fra offentlig og privat
side – nævner de mange rådgivere som en selvstændig barriere. Rådgiverinddragelsen fører
ofte til unødigt komplekse og tekniske processer, som mindsker den konstruktive dialog

Opbyg kompetencer decentralt hvor udbudsansvaret er placeret
• Eksekverende og opfølgende kompetencer skal forankres og udbygges decentralt. Således
bør der ikke samles flere kompetencer i SKI eller etableres et nyt nationalt kompetencecenter,
da der bliver for langt mellem dem, som køber ind/konkurrenceudsætter i praksis, og dem som
skal bruge produkterne/serviceydelserne. Kompetencerne findes til en vis grad i dag, men
udfordringen er at få dem omsat i praksis
• For at kompetencerne bliver sat i spil må der skabes ejerskab til udbuddet i de decentrale
enheder hvor opgaverne udbydes. Kompetencerne bør ligge i de enheder, som har ansvaret,
men der skal samtidigt skabes mekanismer, som etablerer vidensdeling på tværs af offentlige
myndigheder. Viden og kompetencer skal opsamles på et niveau, der er centralt nok til at opnå
tilstrækkelig erfaring, men samtidig decentralt nok til at kompetencerne kan anvendes og
kanaliseres ud i de enkelte kommuner, som har ansvaret og anvender de pågældende
produkter/serviceydelser. Kommunernes indkøbsfællesskaber kunne være et eksempel på et
fornuftigt centraliseringsniveau i forhold til at opsamle kompetencer
• Konsolidér kommunernes indkøbsenheder. Dette er tidligere gjort i regionerne og har skabt
transparens og effektiviseringer
• Fra indkøbsfællesskaber til udbudsfællesskaber: Udvikl de kommunale indkøbsfællesskaber til
udbudsfællesskaber, som omfatter langt flere serviceydelser og komplekse opgaver. Derved
bevares kompetencerne decentralt for de enheder, som i sidste ende har ansvaret, og som
skal anvende de produkter og serviceydelser, der bliver købt. Dette sikrer, at der løbende kan
føres tilsyn med leverandørerne og mindsker de enkelte kommuners behov for rådgiverbistand
• Opbyg evalueringsværktøjer, som afspejler best practice i det private. Etablér fyrtårne i den
offentlige sektor, som kan promovere og dele gode erfaringer

Manglende kompetencer i den private sektor
• Der opleves også kompetencemangel visse steder i den private sektor. Dette gælder særligt
for små eller mellemstore virksomheder på umodne markeder, hvor der ikke tidligere er
foretaget meget offentlig-privat samarbejde
• Private virksomheder kan mangle forståelse for den offentlige beslutningsproces og dialog
samt det forhold, at der også indgår politiske aspekter i beslutningsgrundlaget

Forventningsafstem tidligt i udbudsprocessen
• Der opfordres til, at offentlige myndigheder tidligt i udbudsprocessen gør rede for forløbet og
forventningsafstemmer med den private leverandør
• Der opfordres til større videndeling vedrørende offentlige udbud mellem private virksomheder
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8. Udbudsformer og -indhold
Barriere

Anbefaling

Aktivitetsbaserede krav mindsker fleksibilitet i opgaveløsning, forhindrer
innovative løsninger og optimerer ikke pris- og kvalitetsforhold. Utilstrækkelig
anvendelse af dialogbaserede udbudsformer hindrer innovation

Øg anvendelsen af outcomebaserede udbud med fokus på funktionsopfyldelse
og kvalitet. Udnyt evalueringsmodeller og dialogbaserede udbudsformer samt
skab transparens i offentlige regnskaber ved at inddrage TCO

Fokus på input frem for output
• Ensidigt prisfokus: Langt de fleste udbud baserer sig på aktivitetsbaserede krav, hvor det reelt
alene er prædefinerede opgaveløsninger og processer, man byder på. Detailstyring og
inputbaserede kontrakter fører alene til fokus på pris. Eneste forbedring/besparelsespotentiale
ligger derfor i ledelse og overenskomstmæssige forhold:
– Når opgaveløsningen er prædetermineret, er enheds- og timepriser reelt det eneste
leverandørerne kan konkurrere på
• Begrænsede innovationsmuligheder: Aktivitetsbaserede krav begrænser leverandørens
fleksibilitet og mulighed for nytænkning i opgaveløsningen. Dette begrænser både det
økonomiske potentiale og innovationspotentialet
• Nulfejlskultur: Nulfejlskulturen og risikoaversionen i den offentlige sektor bliver beskrevet som
en væsentlig årsag til, at funktionsudbud ikke bliver anvendt i højere grad, jf. punkt 7 om
adfærd, incitamenter og risikoaversion. En anden væsentlig årsag til den begrænsede brug af
funktionsudbud er manglende kompetencer i det offentlige til udformning af disse, jf. punkt 3

Øg anvendelse af funktionsudbud
• Anvendelse af outcomebaserede udbud bør anvendes i så stort et omfang som muligt.
Områder, hvor der eksisterer klare målbare forhold for funktionsopfyldelse, bør i særlig grad
anvende funktionsudbud, herunder f.eks. på sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
• Definér funktionsudbud som standard fra centralt hold, således at en kontrakt som
udgangspunkt skal udformes som et funktionsudbud. Indsæt få men præcise målepunkter
• Indlæg effektiviseringsmål direkte ind i udbuddet for at opfordre til innovation i
opgaveløsningen
• Løbende risikovurdering og stillingtagen til målopfyldelse er nødvendig

Totalomkostninger inddrages ikke i det offentlige
• De offentlige enhedspriser og omkostninger er usammenlignelige med de privates, da der ofte
ikke medtages indirekte omkostninger, og da der ikke regnes i totalomkostninger (TCO) med
relaterede balanceposter og afskrivninger
• Politikere og embedsmænd kan have svært ved at gennemskue de egentlige omkostninger og
dermed også det reelle besparelsespotentiale, fordi TCO ikke anvendes
• De kommunale regnskaber er uigennemskuelige og giver ikke udtryk for de reelle
omkostninger ved varetagelsen af en opgave, da back-office-omkostninger ikke medregnes

Indfør sideløbende omkostningsbaserede regnskaber
• Synliggør omkostningerne i den kommunale og regionale sektor ved indførsel og anvendelse
af sideløbende omkostningsbaserede regnskaber i offentlig anlægs- og driftssammenhæng for
at skabe klarhed om det reelle forbrug af offentlige ressourcer i leverancerne
• Forøg anvendelsen af OPP. Denne udbudsform fremmer, at den offentlige myndighed tænker i
output, og at den private aktør inddrager TCO-betragtninger. OPP sikrer optimering af pris- og
kvalitetsforhold over den samlede driftsperiode. Et stort antal offentlige anlægsprojekter er
kendetegnet ved budget- og tidsplansoverskridelser, mens OPP er kendetegnet ved det
modsatte, da leverandøren har et stort incitament til at overholde tidsplanen, fordi det er heri
afkastet består

Utilstrækkelig udnyttelse af kvalitetsskala i evalueringsmodeller
• Pris bliver altid den afgørende faktor, da kvalitets- og innovationsskala ikke udnyttes i
udbudsvurderinger. Vægtningen af kvalitet i udbudsmaterialet er ofte reelt meget lavere end
det fremgår af udbudsmaterialet som følge af utilstrækkelig anvendelse af karakterskalaen i
evalueringsmodeller. Silotænkning og tunnelsyn præger evalueringerne

Sikr bedre udnyttelse af kvalitetsskala i evalueringsmodeller
• Udnyt pointskalaen i den tekniske del af evalueringsmodeller fuldt ud for at skabe fokus på
kvalitet i opgaveløsningen

Utilstrækkelig anvendelse af dialogbaserede udbudsformer
• Udbud ved forhandling og konkurrencepræget dialog anvendes i meget lav grad, hvilket
hæmmer innovationspotentialet

Øg anvendelse af dialogbaserede udbudsformer
• Anvend udbud ved forhandling ved udbud af tekniske og specialiserede udbud
• Indgå i dialog med leverandører under formuleringsfasen af udbuddet
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9. Reguleringsmæssige barrierer
Barriere

Anbefaling

Stramme, komplicerede og ufleksible regler hindrer privat deltagelse og
modvirker en konstruktiv udbudsproces

Analysér og afmontér regulering som utilsigtet udelukker private aktører fra
deltagelse på offentlige markeder. Identificér markeder som endnu ikke er
liberaliseret i udlandet for at øge innovations- og eksportpotentiale

Regulering lukker markeder for private aktører
• Der er mange eksempler på lovgivning og regulering, som lukker markederne i stedet for at
åbne dem, uden at der nødvendigvis findes en rationel begrundelse for dette:
– For eksempel må produktionsskoler kun være drevet som selvejende institutioner
– Regionerne er som udgangspunkt bundet til privatpraktiserende lægers monopol
– Kommunernes leveringspligt på f.eks. børnehaveområdet forhindrer, at private aktører kan
deltage i et marked, hvor der i forvejen er høj brugerbetaling
– Institutionsloven for erhvervsrettede uddannelser indebærer, at kun selvejende institutioner
kan drive f.eks. produktionsskoler. Dermed udelukker man private aktører
• Fritvalgsordningen er problematisk, idet kommunerne både varetager forvaltningsrollen og
samtidig leverer serviceydelser i konkurrence med private leverandører. Borgeren skal således
selv henvende sig til den offentlige myndighed for at få oplyst alternative leverandører i det
private. Dermed skal det offentlige i princippet henvise borgerne til sine konkurrenter, hvilket
kan skabe betydelig konkurrenceforvridning

Identificér og fjern regulering som utilsigtet udelukker private aktører
• Foretag en grundig analyse af et bredt udsnit af lovgivningen for at identificere områder, hvor
lovgivning eller regulering lukker for markederne:
– Man bør sikre sig, at der er tilstrækkelige og velbegrundede argumenter, såfremt det
besluttes at lukke et marked, herunder vurdere konsekvenserne ved en eventuel omlægning
af lovgivningen som kunne åbne op for private aktører
– Man bør stille spørgsmålstegn ved, om markedet bevidst er lukket for private aktører, eller
om det er en utilsigtet konsekvens af regulering, som er vedtaget med andet formål
– Potentialerne ved at betragte markeder, som har været lukket pga. regulering, kan være
betydelige – både ift. økonomiske gevinster, men også ift. innovation og kvalitet i
opgaveløsning og ikke mindst eksportpotentialet – særligt hvis Danmark kan identificere
markeder, som endnu ikke liberaliseret i lande, som vi ofte sammenligner os med
• Ændr fritvalgsordningen så den bliver mere gennemskuelig og sammenlignelig med normal
konkurrenceudsættelse for at reducere kommunernes interessekonflikter og gøre borgernes
grundlag for valg mere reelt

Rigide udbudsregler
• Grundlæggende opleves udbudsreglerne som alt for stramme og rigide, både for ordregiver og
tilbudsgiver. Der er meget lidt spillerum til, at man via dialog kan skabe bedre løsninger
• Reglerne medfører alt for ofte, at en leverandør bliver ekskluderet fra en proces på grund af
bagateller og små fejl, som ikke har substans i forhold til det underliggende tilbud. Dette
reducerer konkurrencen og forøger transaktionsomkostningerne
– Problemet bliver til en vis grad adresseret i den nye udbudslov

Afvent implementering af ny udbudslov
• Det anbefales at afvente vedtagelsen og implementering af den nye udbudslov, som forventes
indfaset per 1. januar 2016. Herefter må det vurderes, om der fortsat eksisterer områder, som
endnu ikke er hensigtsmæssigt reguleret og som med fordel kan smidiggøres
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10. Transaktionsomkostninger
Barriere

Anbefaling

Høje transaktionsomkostninger afholder offentlige myndigheder fra at udbyde
og private virksomheder fra at afgive tilbud

Tilpas klagesystem for at reducere antal unødige klagesager, justér
minimumskrav samt forøg skala, bredde og varighed af udbud. Udnyt central
indkøbsfællesskaber i standardiserede udbud

Transaktionsomkostninger i det offentlige
• Det er kompliceret at forberede og udarbejde et udbud. Komplekse og rigide regler, restriktive
procedurer og mangel på kompetencer i kommunerne medfører, at kommuner sjældent er i
stand til selv at gennemføre udbud. Dette bevirker et stort og bekosteligt rådgiverforbrug, især i
forbindelse med førstegangsudbud
• Det tager uforholdsmæssigt meget tid at forberede et udbud, hvorfor mange afholder sig fra
det
• Klagesager: Risikoen for at udbuddet kan ende i klagesager betragtes som en betydelig
barriere. Denne risiko forekommer særlig stor ved anvendelsen af offentlige fremfor
begrænsede udbud
• Aktindsigt: Risiko for aktindsigt skaber stor rigiditet i udbudsprocesserne. En meget betydelig
andel af tiden anvendt på at forbedrede udbud, går til at sikre beslutningsdokumentation og
ligebehandling ift. eventuelle aktindsigtserklæringer

Udnyt indkøbsfællesskaber og justér risikoen for unødige klagesager
• Etablér systemer og incitamenter som skaber større erfaring, kompetence og vidensdeling i
kommunerne for at nedsætte rådgiverforbruget. Se punkt 7 om kompetencemæssige barrierer
og anbefalinger
• Foretag ændringer af det nuværende klagesystem, så risikoen for unødvendige og kostbare
klagesager mindskes. F.eks. nedlæggelse af klagenævnet for udbud eller ved en forøgelse i
pris for klageindgivelse. Den nye udbudslov fører til visse forbedringer, men det bør overvejes
at indføre yderligere mekanismer, som forhøjer omkostningerne ved klageindgivelse
• Udnyt centrale indkøbsaftaler og -fællesskaber, som f.eks. SKI, til standardiserede indkøb og
opgaver. Dette reducerer transaktionsomkostningerne, idet den enkelte kommune skal
foretage væsentligt færre udbud selv, og man kan drage fuld effekt af, at der findes centrale
kompetencer

Transaktionsomkostninger i det private
• Høje minimumskrav: Komplicerede kontrakter med mange høje minimumskrav og individuelle
specifikationer opleves som en stor barriere, der er stærkt fordyrende. Ofte forekommer
minimumskravene unødvendige og uigennemtænkte, og der bliver ikke taget hensyn til den
private leverandørs evne til at håndtere disse i udformningen af kravene
• Skala og bredde: Det er ligeså dyrt at forberede en kontrakt til kr. 2 millioner som en kontrakt til
kr. 25 millioner. At mange opgaver bliver udbudt i korte og relativt små kontrakter kun
gældende for meget specifikke opgaver øger transaktionsomkostningerne betydeligt og skaber
ikke bedre løsninger
• Komplicerede kontrakter medfører stort forbrug af jurister
• Høje transaktionsomkostninger holder mindre leverandører ude

Reducér minimumskrav og forsøg skala og bredde i udbud
• Reducér antallet af minimumskrav i kontraktformuleringerne og fokusér kun på de absolut
nødvendige aspekter. Offentlige myndigheder bør være mere villige til at acceptere
standardvarer
• Giv leverandører hel eller delvis kompensation ved store tekniske udbud. Dette vil øge
konkurrencen, da flere leverandører kan deltage samt give den private leverandør indsigt i,
hvad der forventes fra den offentlige myndighed
• Gennemfør større udbud af længere varighed i større enheder for at sænke
transaktionsomkostninger og udnytte synergier i ledelsen. Følgende overvejelser er vigtige,
hvis der skal gennemføres større udbud:
– Udbuddene skal stadig have en størrelse, som sikrer sund konkurrence. For store udbud
kan hindre små aktører i at deltage
– Udbuddene bør ikke indeholde en opgaveportefølje som er bredere end, at en enkelt
virksomhed kan varetage alle opgaver. Det kan øge transaktionsomkostningerne, hvis der
skal indgås partnerskaber mellem leverandører for at kunne fuldføre alle opgaverne. For
brede udbud kan resultere i, at specialister inden for et områder ikke kan deltage, fordi de
ikke besidder alle kompetencer. Således kan der være fare for at udelukke de bedste, hvis
opgaveporteføljen i udbuddet bliver for bred
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Eksempler på anbefalinger
Barrierer

Anbefalinger

Eksempel

Primære aktører

1. Holdningsmæssige
barrierer

Etablér mekanismer som deler
økonomiske gevinster mellem den private
og offentlige sektor, inddrag politikere og
skab opmærksomhed om gode erfaringer
samt sikr fleksibilitet over
kontraktperioden

• Jeudan har i 2015 købt parkeringsanlægget ved Skuespilhuset af Realdania og skal fremover eje og • Kommunaldirektører
drive det underjordiske parkeringshus.1 I forbindelse med overdragelsen blev aftalt en grundpris, men • Regionsdirektører
med en yderligere betingelse om, at hvis resultatet skulle blive bedre end ventet, afgiver Jeudan 75
pct. af denne værditilvækst til Realdania, da Realdania har haft betydelige omkostninger ved
opførslen af anlægget. Lignende løsninger med deling af up-side kan anvendes ved indgåelse af
kontrakter om OPS for at sikre, at også den offentlige myndighed har interesse i, at den private aktør
tjener penge

2. Utilstrækkelig
modenhed

Offentlige myndigheder må definere
deres kerneopgave og konkurrenceudsætteaktiviteter som ikke indgår heri.
Der er behov for, at grænseflader for,
hvad der konkurrenceudsættes, flyttes
både horisontalt og vertikalt

• Sverige har andre grænseflader for offentlig-privat samarbejde, og man har bl.a. et omfattende
fritvalgsordningssystem, som blev skabt i 1994, hvor pengene følger borgere ud fra en demokratisk
ret for borgerne til at vælge selv. Det sker blandt andet inden for sundhedsvæsnet, ældrepleje og
undervisningsområdet, hvor penge-følger-eleven-systemet skaber konkurrence mellem folke- og
privatskoler om at tiltrække elever. Afgørende succesparametre er kvalitet, kapacitetsudnyttelse og
effektive leverancesystemer. Et eksempel er Academedia, der er en privatejet udbyder af børnehave,
grundskole, gymnasie og voksenundervisning med 12.000 ansatte og 140.000 elever.2 Academedia
realiserede i 2014 en omsætning på SEK 6,4bn med en driftsmargin på 7,1pct.

• Landspolitikere
• Regionalpolitikere
• Kommunalpolitikere

• Et eksempel på et tiltag, som kan bidrage til at reducere offentlige lederes risici er, at man ved en
• Kommunaldirektører
eventuel konkurs sikrer, at alle medarbejdere og systemer inkl. ledelse i den private virksomhed bliver • Private
virksomhedsoverdraget tilbage til det offentlige eller en ny privat partner. I den indgåede aftale skal
virksomhedsledere
således afsættes et beløb, der kan sikre en overdragelse på en måned eller to. Dette kunne være en
mulig model for pleje- og omsorgssektoren

3. Adfærd,
incitamenter og
risikoaversion

Italesæt nulfejlskulturen og mindsk risici
ved indførsel af konkurspakke. Fastsæt
sektorspecifikke forpligtende måltal for
konkurrenceudsættelse og skab centrale
mekanismer, som sikrer prioritering af
innovation og eksport

4. Manglende
strategi og
vision

Formulér en langsigtet og ambitiøs
strategi for offentlig-privat samarbejde for
at modne private markeder og indfri
innovations- og eksportpotentialer.
Visionen skal forankres og drives i alle led
af den offentlige sektor

• I formuleringen af en samlet strategi bør Danmarks komparative fordele identificeres og inddrages for
at realisere innovations- og eksportpotentialet. Beskæftigelsesområdet kan indgå som eksempel.
Danmark er meget langt fremme ift. aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvilket har været medvirkende til, at
det danske flexicurity system er blevet verdensberømt. Der ligger et oplagt uudnyttet potentiale i, at
private aktører i højere grad inddrages, så denne viden kan kommercialiseres og eksporteres. Det
danske marked inden for beskæftigelsesområdet er længere fremme end f.eks. det svenske og
norske marked og bør derfor indgå i en langsigtet strategi for offentlig-privat samarbejde

5. Ikkevelfungerende
markeder

Revidér behovet for kommunale
særregler og anvend indkøbsfællesskaber
som katalysator for et mindre
fragmenteret marked. Undgå systematisk
opkøb af konkurrenter, som reducerer
konkurrencen på private markeder

• På mange områder har kommuner særregler, som gør det vanskeligt for private aktører at agere på
• Kommunalpolitikere
hele det danske marked. Et eksempel på det fragmenterede danske marked kan ses på side 75, som • Private
viser et Danmarkskort over kommunernes anvendelse af uddannelsesklausuler. Det fremgår, at der
virksomhedsledere
stilles mange forskellige krav til oplæring af lærlinge afhængig af hvilken kommunen som opgaven
udbydes i. Større anvendelse af partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri kan her være en løsning
som sikrer et mere gennemskueligt marked og samtidig sikrer, at der er tilstrækkeligt med
lærlingepladser

• Landspolitikere
• Centraladministration

1) http://estatemedia.dk/news/singleview/article/jeudan-koeber-parkeringshus-ved-skuespilhuset-for-trecifret-millionbeloeb.html.
2) http://www.academedia.se.
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Eksempler på anbefalinger
Barrierer

Anbefalinger

6. Erfaringer og
myter

Udarbejd kommunikationsstrategi og
faktaark over tidligere
konkurrenceudsættelser, som adskiller
fakta fra myter. Skab fyrtårne for
konkurrenceudsættelse

7. Manglende
kompetencer

Udvikl indkøbsfællesskaber til
udbudsfællesskaber. Forbedr videndeling
med fokus på at udvikle kompetencerne
inden for de kommunale enheder, hvor
udbudsansvaret er placeret

8. Udbudsformer
og -indhold

Øg anvendelsen af outcomebaserede
udbud med fokus på funktionsopfyldelse
og kvalitet. Udnyt evalueringsmodeller og
dialogbaserede udbudsformer samt skab
transparens i offentlige regnskaber ved at
inddrage TCO

9. Reguleringsmæssige
barrierer

Analysér og afmontér regulering som
utilsigtet udelukker private aktører fra
deltagelse på offentlige markeder.
Identificér markeder som endnu ikke er
liberaliseret i udlandet for at øge
innovations- og eksportpotentiale

10. Transaktionsomkostninger

Tilpas klagesystem for at reducere antal
unødige klagesager, justér minimumskrav
samt forøg skala, bredde og varighed af
udbud. Udnyt centrale
indkøbsfællesskaber i standardiserede
udbud

STRUENSEE & CO.

Eksempel

Primære aktører

• Gribskov er et eksempel på en kommune, som er meget progressiv inden for offentlig-privat
samarbejde. Med en IKU på 46,7 pct. ligger Gribskov mere end 10 pct.-point højere end Solrød, der
med en IKU på 35,2 pct. ligger nummer to. Gribskov bør fremhæves som et fyrtårn, og andre
kommuner bør drage nytte af de erfaringer, man har opnået i Gribskov

• Landspolitikere

• Bilag 8.0 illustrerer hvordan indkøbsfællesskaberne ikke repræsenterer den egentlige fordeling af
kommunernes omkostninger. I bilaget vises et gennemsnit af fordelingen af kommunale indkøb på
varer og tjenester i kommunernes regnskaber og tilsvarende for de kommunale indkøbsfællesskaber.
Tjenesteydelser udgør kun 19 pct. af indkøb gennem rammeaftaler, selvom de udgør 80 pct. af
kommunernes samlede indkøb. Indkøbsfællesskaberne bør i højere grad indrettes, så de kan
håndtere flere tjenesteydelser og mere komplekse udbud, således at der kan opsamles tilstrækkeligt
med erfaringer og kompetencer, som kan kanaliseres ud i kommunerne

• Kommunaldirektører

• Centraladministration

• ISS’ kontrakt med Forsvaret Vest kan fremhæves som et eksempel på en god udformning af en
• Kommunaldirektører
kontrakt. Kontrakten har fokus på funktionsopfyldelse, f.eks. græsset må maksimalt være 6 mm højt, i • Regionsdirektører
stedet for aktivitetskrav om, at græsset skal slås et vist antal gange om ugen. Dette tillader, at der kan
tages højde for sæson, hvor behovet for græsslåning er mindre. Herudover er kontrakten langvarig og • Centraladministration
indeholder en bred opgaveportefølje (facility management i stedet for single services som f.eks.
rengøring), hvilket sænker transaktionsomkostningerne. Endelig indgår en lige risikodeling mellem
privat og offentlig part, hvorfor samarbejdet i højere grad er præget af at være et partnerskab end et
leverandørforhold
• På sundhedsområdet eksisterer f.eks. et eksportpotentiale i at behandle udenlandske patienter i
Danmark, men reguleringen forhindrer, at dette kan ske i stor skala. I Sundhedsstyrelsens
specialeplan bestemmes hvilke sygehuse, offentlige som private, der må varetage specialfunktioner.
Specialeplanen er udelukkende baseret på det danske patientbehov, hvilket hindrer privathospitaler i
at specialisere sig i områder med potentiale for at tiltrække udenlandske patienter. Dermed lukker
reguleringen utilsigtet for et potentielt eksportmarked

• Landspolitikere

• Skala og bredde i opgaver er afgørende for at sænke transaktionsomkostningerne både på offentlig
og private side. I Guldborgsund kommune har deltagelsen i Fællesudbud Sjælland (FUS) reduceret
transaktionsomkostningerne markant, idet man reelt kun skal gennemføre hvert 16. udbud

• Landspolitikere

• Centraladministration

• Kommunaldirektører
• Regionsdirektører
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Agenda

1

Indledning og konklusion

2

Erfaringsbillede

3

Realisering af potentialer

4

Konklusion og handling

5

4.1

Politikere

4.2

Offentlige ledere

4.3

Private virksomheder

4.4

Opsummering

Kilder og appendiks

Handling
Politikere
Handling…
Definér den offentlige sektors kerneopgave

P.1

• Opstil en klar ramme for hvori den offentlige sektors kerneopgave består

…til demontering
af barriere…
• Utilstrækkelig
modenhed

Indfør forpligtende måltal på sektorspecifikke områder
• Indfør forpligtende måltal. Gør måltal sektor-/områdespecifikke, da nogle
områder er mere modne end andre. Etablér ambitiøse mål med begrænsede
tidsfrister for simple opgaver og tillad længere indfasning på blødere områder,
hvor private markeder er mindre modne. Se figur på side 53

• Økonomisk
potentiale
• Innovationspotentiale

• Fokusér på offentlige styrker og reducér involvering i alle leverancer og
opgavevaretagelser (span-of-control)

P.2

…og realisering
af potentialer

• Eksportpotentiale
• Manglende vision og
strategi

• Økonomisk
potentiale

• Utilstrækkelig
modenhed

• Innovationspotentiale

• Manglende vision og
strategi

• Økonomisk
potentiale

• Adfærd, incitamenter
og risikoaversion

• Innovationspotentiale

• Eksportpotentiale

• Stil krav om tilvejebringelse af øget økonomisk råderum gennem OPS
• Formulér en langsigtet vision og strategi for OPS. Visionen skal være drevet af
økonomi og ambition om en bedre og mere fokuseret offentlig sektor
• Udvælg områder hvor Danmark har komparative fordele, f.eks. velfærdsteknologi, og lad disse indgå eksplicit i strategien for at fremme innovations- og
eksportpotentiale
Definér funktionsudbud og dialogbaserede udbudsformer som standard

P.4

• Vedtag funktionsudbud og dialogbaserede udbudsformer som standard
udbudsprocedurer for egnede områder

• Udbudsformer og
-indhold

• Ovenstående bør indføres under et ‘anvend-eller-forklar’ princip
Indfør krav om vidensdeling med den private sektor

P.5

• Indlæg krav i økonomiaftalerne med kommuner og regioner om videns- og
erfaringsudveksling med den private sektor. Lad f.eks. hver region udvælge 5
områder, som de er bedst til, og facilitér at der hvert år bliver inviteret private
aktører til diskussion om innovation, udvikling og eksport inden for disse

Afmontér regulering som utilsigtet hindrer privat deltagelse

P.6

• Identificér reguleringsmæssige forhold som utilsigtet hindrer privat deltagelse.
Afmontér og liberalisér disse
• Liberalisér områder med selvejende institutioner og områder, hvor der i
forvejen er offentlig brugerbetaling (f.eks. børnehavedrift)
• Liberalisér lovgivningen f.eks. gennem anvendelse af autorisationsordninger og
myndiggør borgerne gennem frit valg, vouchermodeller etc.

• Eksportpotentiale

• Erfaringer og myter

• Holdningsmæssige
barrierer

•

Økonomisk
potentiale

•

Innovationspotentiale

P.1
P.6

Potentiel effekt

Skab vision og langsigtet strategi for offentlig-privat samarbejde

P.3

P.3

P.2

P.4

P.5

• Innovationspotentiale
Adressérbarhed1

• Adfærd, incitamenter
og risikoaversion

• Reguleringsmæssige
barrierer

• Økonomisk
potentiale

Realiserér 1 potentiale

• Adfærd, incitamenter
og risikoaversion

• Innovationspotentiale

Realiserér 2 potentialer

• Eksportpotentiale

• Utilstrækkelig
modenhed

Realiserér 3 potentialer

1) Aksen ‘Adresserbarhed’ indeholder elementer som tid og kompleksitet i handling. Jo mere adresserbar en handling er jo hurtigere og simplere er gennemførslen af denne.
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Konkurrenceudsæt opgaver udenom kerneopgaven
Eksempel
•

•
•

•

Den offentlige sektors ansvarsområder og opgaver defineres både af lovgivning og af politiske prioriteringer. Det hører med til udvikling af en strategi for
varetagelse af disse opgaver at skabe mere klart overblik over, hvilke områder der kan og bør konkurrenceudsættes. Den private sektors styrker bør udnyttes på
områder, hvor der eksisterer et marked for privat opgaveløsning, der kan levere mere effektive og innovative løsninger. Dette vil samtidigt bidrage til, at den
offentlige sektor kan fokusere stærkere på drift og udvikling af de opgaver, der forbliver varetaget af den offentlige sektor
Det er en politisk og ledelsesmæssig opgave at definere, hvad der egner sig til konkurrenceudsættelse, og dette kan defineres forskelligt fra f.eks. kommune til
kommune samt udvikle sig over tid. Der gælder ikke absolutte grænser for den offentlige sektors opgaver, men myndighedsopgaver vil altid indgå heri
Den nuværende store danske offentlige sektor har bidraget til, at forståelsen af, hvad der er offentlige kerneydelser, er bredere i Danmark og inkluderer mange
flere driftsopgaver end i de fleste øvrige lande – herunder også sammenlignelige lande som Sverige, Holland og UK. Kommunerne har i dag et meget stort ”spanof-control”, som dækker over en konglomerat-struktur, som ikke findes i den private sektor, hvor specialisering og fokusering på kernekompetencer er
nøgleelementer i at sikre konkurrenceevne og langsigtet værdiskabelse
For at fremme offentlig-privat samarbejde anbefales det således at søge inspiration fra udlandet, når den offentlige kerneopgave skal defineres. Eksempler kunne
være Sverige, hvor skole- og sundhedsvæsenet drives med voucherordninger, eller England hvor dele af fængselsdriften varetages af private aktører

Figur 4.0: Illustration af udbud af den offentlige sektors kerneopgave
Kan ikke
konkurrenceudsættes

Offentlig myndighed
Høj

Myndighedsopgaver

Høje krav til
kompetencer og
udbudsformer

F.eks. madservice,
ældrepleje, skolevæsen,
jobcentre m.v.

Offentlige service- og kontrolopgaver

Kompleksitet i
leverancen og
målepunkter

Private leverandører
Specialisering:
IT
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Lave krav til
kompetencer og
udbudsformer

IT

Facility
Management

Specialisering:
Facility
Management

Bogholderi

Adm.

Offentlige drifts- og
vedligeholdelsesopgaver

Specialisering:
Bogholderi

Specialisering:
Administration
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Forpligtende måltal for sektorspecifikke områder
Eksempel
• Et væsentligt potentiale kan indhentes ved at sætte
måltal for konkurrenceudsættelse. Dette bør gøres
sektorspecifikt, da private markeder er mere modne
på visse områder end andre, og da denne tilgang vil
gøre det lettere at imødekomme ideologiske og
holdningsmæssige barrierer

Figur 4.1: Illustration af den offentlige sektors opgavesammensætning

Myndighedsopgave

• Det anbefales at sætte ambitiøse måltal inden for
‘hårde’ ydelser langt fra kerneopgaven. Der
observeres stor variation i konkurrenceudsættelsesgraden på tværs af kommunerne. På områder hvor
visse kommuner har været i stand til at
konkurrenceudsætte næsten alle ydelser, bør man
kræve, at andre kommuner følger trop. Dette gælder
f.eks. inden for byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger samt trafik og
infrastrukturområdet, jf. figur 4.2 og 4.3
• Der bør desuden sættes ambitiøse måltal for blødere
velfærdsopgaver, men her bør gives en længere
indfasningsfrist for at sikre tilstrækkelig
markedsmodenhed

F.eks.
madservice,
ældrepleje,
skolevæsen,
jobcentre m.v.

IT

Figur 4.2: Variation i konkurrenceudsættelsesgrad inden for byudvikling,
bolig- og miljøforanstaltninger på tværs af kommuner, 2014
Pct.

Facility
Management

Bogholderi

Offentlige service og kontrolopgaver

Adm.

Offentlige drifts- og
vedligeholdelsesopgaver

Konkurrenceudsæt
40-60 pct. af de
udbudsegnede
opgaver inden 2030

Konkurrenceudsæt
80-100 pct. af de
udbudsegnede
opgaver inden 2020

Figur 4.3: Variation i konkurrenceudsættelsesgrad inden for trafik og
infrastruktur på tværs af kommuner, 2014
Pct.
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Kilder: KL’s IKU-værktøj.
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Handling
Offentlige ledere
Handling…
Operationalisér kerneopgaven inden for den politiske rammesætning

O.1

• Offentlige ledere må inden for den politiske rammesætning operationalisere og
definere hvilke konkrete opgaver og ydelser, som indgår i den enkelte
offentlige myndigheds kerneopgave

…til demontering
af barriere…
• Utilstrækkelig
modenhed

…og realisering
af potentialer
• Økonomisk potentiale
• Innovationspotentiale
• Eksportpotentiale

• Aktiviteter udenom kerneopgaven bør konkurrenceudsættes, se side 56

O.3

• Skab mere involverende samarbejder i de kommunale indkøbsfællesskaber.
Etablér udbudsfællesskaber som også i højere grad håndterer tjenesteydelser,
komplekse udbud og OPP projekter

• Transaktionsomkostninger

• Økonomisk potentiale

• Kompetencemæssige
barrierer

• Eksportpotentiale

• Innovationspotentiale

• Konsolidér kommunale indkøbsenheder til større enheder for at udnytte
skalafordele og skabe større professionalisme

• Ikke-velfungerende
markeder

Udvid grænsefladerne for konkurrenceudsættelse

• Manglende vision og
strategi

• Økonomisk potentiale

• Utilstrækkelig
modenhed

• Eksportpotentiale

• Udvid grænsefladerne for hvad der konkurrenceudsættes – både horisontalt og
vertikalt. Processen lettes når offentlige myndigheder har en klart definerede
kerneopgaver

O.3
• Innovationspotentiale

• Udlicitér større dele af ledelseskæderne, jf. side 57, men sørg for, at centrale
kompetencer stadig er tilgængelige i den offentlige myndighed
• Konkurrenceudsæt større dele af værdikæderne, så der er mulighed for at
udnytte synergieffekter
Skab ”Det gode udbud”

O.4

• Se side 58 for oversigt over elementer som ”Det gode udbud” bør indeholde for
at sikre effektivitet, innovation og fleksibilitet
• Vigtigst er, at udbud er baseret på funktionskrav fremfor aktivitetskrav, og at
udbud gennemføres i stor skala – både geografisk og ift. opgaveområde

O.5

Opstil målepunkter for funktionsudbud og indfør
totalomkostningsbetragtninger

O.1

Potentiel effekt

Udvikl kommunale indkøbsfællesskaber til udbudsfællesskaber

O.2

O.2

O.4

O.5
• Udbudsformer og
-indhold

• Økonomisk potentiale

• Holdningsmæssige
barrierer

• Eksportpotentiale

• Innovationspotentiale
Adressérbarhed1

• Manglende modenhed
• Udbudsformer og
-indhold

• Økonomisk potentiale

Realiserer 1 potentiale

• Innovationspotentiale

• Opstil fra centralt hold guidelines til hvilke målepunkter, som bør indgå i
funktionsudbud inden for forskellige områder
• Definér få men præcise målepunkter for hvert område, som kan anvendes når
kommuner og regioner udbyder en opgave som funktionsudbud

Realiserer 2 potentialer

Realiserer 3 potentialer

• Inkludér de reelle omkostninger i beregning af offentlige enhedsomkostninger,
inkl. indirekte omkostninger og investering
1) Aksen ‘Adressérbarhed’ indeholder elementer som tid og kompleksitet i handling. Jo mere adressérbar en handling jo hurtigere og simplere er gennemførslen af denne.
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Undgå kontrolregimer – flyt grænser for hvad der konkurrenceudsættes
Eksempel
• Ofte udliciteres kun den udøvende del af driftsopgaverne, som varetages af forskellige ledere, mens mellemlederniveauet beholdes internt i organisationen
• Dette kan resultere i et kontrolregime, da leverandøren også anvender mellemledere til udførelsen af opgaven. Risikoen er en kompliceret organisationskæde, hvor mellemledere kontrollerer andre
mellemledere
• Store effektiviseringsgevinster kan realiseres ved at flytte grænserne for hvilke dele af organisationen, som udliciteres, til at omfatte et eller to ledelsesniveauer højere

Øverste ledelse

Øverste ledelse

Øverste driftsledelse

Øverste driftsledelse

Mellemledere

Mellemledere

Faggrupper og drift

Faggrupper og drift

Udliciteres

Leverandørs
mellemledere

Udliciter flere
ledelsesniveauer

Faggrupper og
drift
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Det gode udbud
Elementer som bør indgå i det gode udbud

STRUENSEE & CO.

Funktionsudbud med få
præcise målepunkter

Udbud skal i så vid udstrækning som mulig formuleres ud fra funktionskrav, som bedømmes på leverancen af det ønskede
resultat fremfor aktivitetskrav, som beskriver en ønsket fremgangsmetode. Dette sikrer rum for den private aktør til at finde
nye innovative løsninger, der kan realisere betydelige potentialer, samt gøre udbud mere attraktive for private leverandører

Gennemfør udbud i stor
skala

For at sikre en god pris samt skabe mulighed for innovative løsninger og udnyttelse af synergieffekter er det afgørende, at
udbud foretages i stor skala – både ift. indhold og geografi. Udbyd hele områder frem for enkeltopgaver (f.eks. facility
management fremfor kun rengøring), og udbyd i fællesskaber og samarbejder for at sikre tilstrækkelig volumen

Deling af up-side

Det kan skabe holdningsmæssige barrierer, at private leverandører tjener flere penge end forventet på varetagelsen af en
offentlig opgave ved f.eks. at udvikle innovative løsninger. Derfor anbefales det, at der i udbudskontrakter formuleres en
struktur for deling af en eventuel up-side, hvis indtjeningen bliver større end forventet. Dette ensretter incitamenterne
mellem offentlig myndighed og privat leverandør og kan medvirke til, at der i højere grad bliver skabt et partnerskabsforhold

Evalueringsmodel med
fokus på kvalitet

Det er en central barriere, at kvalitetsskalaerne i evalueringsmodeller ikke bliver udnyttet tilstrækkeligt, hvorved det de facto
altid er prisen, som er afgørende. For at sætte fokus på kvalitet må det italesættes, at hele kvalitetsskalaen bliver anvendt,
og om nødvendigt bør der skabes mere komplekse evalueringsmodeller, som tager hensyn til spredning i f.eks. kvalitets-,
pris- og innovationsskala og sikrer en rimelig relativ vægtning på tværs af disse kategorier

Få minimumskrav

Den gode udbudskontrakt har så få minimumskrav som muligt. Det er afgørende, at behovet for at stille minimumskrav
grundigt overvejes, særligt hvis der anvendes funktionsudbud, som har defineret kravene til resultaterne tilstrækkeligt. Det
anbefales desuden, at offentlige myndigheder i så høj grad som muligt accepterer standardløsninger. Dette reducerer
transaktionsomkostninger, pris og ikke mindst risici ved køb af produktet/serviceydelsen

Tidsplan for gensidig
risikovurdering

Det er afgørende, at den offentlige myndighed følger op på leverancer og resultater fra den private leverandør. Derfor
anbefales det, at der fra start indskrives en tidsplan i udbudskontrakten med faste intervaller af gensidig risikovurdering og
opfølgning. Dette sikrer også, at der skabes løbende dialog mellem offentlig myndighed og privat leverandør

Årlige justeringer

Det er en barriere for offentlig-privat samarbejde, at man fra det offentliges side mister fleksibilitet i forbindelse med et
udbud. Til afhjælpning af denne barriere anbefales det, at der fra start indlægges årlige justeringer i kontrakten, som kan
sikre et vist fleksibelt spillerum

Effektiviseringskrav

For fuldt ud at realisere innovationspotentialet og sikre innovation og nytænkning i opgaveløsningen foreslås det, at der fra
start indlægges effektiviseringskrav i kontrakten
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Handling
Private virksomheder

Tillad konkurrence så det offentlige kan konkurrenceudsætte

V.1

• Skab rum for konkurrence på de private markeder, så den offentlige sektor har
et sundt privat marked, som opgaverne kan konkurrenceudsættes på

…til demontering
af barriere…
• Ikke-velfungerende
markeder

Etablér private videns- og erfaringsfællesskaber
• Små og mellemstore virksomheder bør etablere fællesskaber, som kan sikre
kompetenceopbygning, vidensdeling samt øge konkurrencedygtigheden på de
kommunale markeder

• Økonomisk
potentiale
• Innovationspotentiale

• Vær påpasselig med monopoldannende opkøb, da dette kan resultere i
tilbageskridt og insourcing af opgaver i den offentlige sektor

V.2

…og realisering
af potentialer

• Eksportpotentiale

• Ikke-velfungerende
markeder

• Økonomisk
potentiale

• Utilstrækkelig
modenhed

• Innovationspotentiale

• Erfaringer og myter

•

Økonomisk
potentiale

•

Innovationspotentiale

•

Eksportpotentiale

• Desuden kan det bidrage til større modenhed og føre til konsolideringer på de
private markeder

Deltag i nedbrydelse af myter og dårlige erfaringer

V.3

• Udbred aktivt gode erfaringer og eksempler på godt offentlig-privat samarbejde

• Kommunikér potentialer ved øget involvering af det private ifm. offentlige
serviceleverancer

Potentiel effekt

Handling…

V.2

V.4

V.1
V.3

Adressérbarhed1
Forstå offentlige lederes risici og bidrag til reduktion i disse

V.4

• Det er afgørende for et velfungerende offentlig-privat samarbejde, at private
virksomheder har forståelse for risici i den offentlige sektor og aktivt bidrager til
risikomitigering
• Studér og forstå den offentlige beslutningsproces, regler og begrænsninger i
form af regulering, politisk inddragelse, aktindsigt m.v.

• Ikke-velfungerende
markeder

• Økonomisk
potentiale

• Erfaringer og myter

• Innovationspotentiale

• Utilstrækkelig
modenhed

• Eksportpotentiale

Realiserer 1 potentiale
Realiserer 2 potentialer

Realiserer 3 potentialer

1) Aksen ‘Adressérbarhed’ indeholder elementer som tid og kompleksitet i handling. Jo mere adressérbar en handling er jo hurtigere og simplere er gennemførslen af denne.
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Politikere og offentlige ledere bør handle
Opsummering

• Det fremgår, at de største og mest adressérbare potentialer forbindes med
tiltag, som bør foretages af politikere og offentlige ledere, herunder indførelse af
forpligtende måltal (P.2) samt bedre udbudsprocedurer og formuleringer med
fokus på funktionskrav (O.4, P.4)
Figur 4.3: Oversigt over aktører, handling og prioritering

Politikere

• Figur 4.3 illustrerer den samlede prioriteringsoversigt af handlinger til forbedring
af offentlig-privat samarbejde fordelt på aktører

P.1

Definér den offentlige sektors kerneopgave

P.2

Indfør forpligtende måltal på sektorspecifikke områder

P.3

Skab vision og langsigtet strategi for offentlig-privat samarbejde

P.4

Definér funktionsudbud og dialogbaserede udbudsformer som standard

P.5

Indfør krav om vidensdeling med den private sektor

P.6

Afmontér regulering som utilsigtet hindrer privat deltagelse

O.1

Operationalisér kerneopgaven inden for den politiske rammesætning

O.2

Udvikl kommunale indkøbsfællesskaber til udbudsfællesskaber

O.3

Udvid grænsefladerne for konkurrenceudsættelse

O.4

Skab ”Det gode udbud”

O.5

Opstil målepunkter for funktionsudbud og indfør totalomkostningsbetragtninger

V.1

Tillad konkurrence så det offentlige kan konkurrenceudsætte

V.2

Etablér private videns- og erfaringsfællesskaber

V.3

Deltag i nedbrydelse af myter og dårlige erfaringer

V.4

Forstå offentlige lederes risici og bidrag til reduktion af disse

P.1

P.6

P.2

Offentlige ledere

O.3

O.1
O.2

Potentiel effekt

O.4

P.4
P.3

V.2

V.4

P.5

V.1
V.3

Private
virksomheder

O.5

Adressérbarhed1
1) Aksen ‘Adresserbarhed’ indeholder elementer som tid og kompleksitet i handling. Jo mere adresserbar en handling jo hurtigere og simplere er gennemførslen af denne.
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Bilag 1.0: Begreber og definitioner
Begreb

Beskrivelse

Kilde

Konkurrenceudsættelse

At en opgave konkurrenceudsættes er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at opgaven
udliciteres til en privat leverandør, da kommunen selv kan vinde udbuddet. Det er dog en meget
lille andel, som kommunerne selv vinder

KL’s IKU værktøj,
KL.dk

Offentlige indkøb

Offentlige indkøb dækker over det samlede offentlige forbrug, dvs. når det offentlige køber ind til
sig selv, og indeholder både varer, tjenesteydelser samt større bygge- og anlægsopgaver. Det er
således ikke alt offentligt indkøb, som kommer i udbud. Det offentlige forbrug for kommuner,
regioner og staten udgjorde i 2014 godt 210 mia. kr.

Danmarks Statistik, Statistikbanken,
OFF 3 samt egne beregninger,
Produktivitetskommissionen (2014)

Offentlig-privat samarbejde
(OPS)

OPS er et bredt begreb, som dækker over private leverandørers levering af varer og
tjenesteydelser til borgerne, som bliver betalt af det offentlige, samt det offentliges indkøb hos
private leverandører til eget brug. I 2013 udgjorde offentlige udbudsegnede varer og
serviceydelser ca. 390 mia. kr., hvoraf ca. 100 mia. kr. var konkurrenceudsat

Produktivitetskommissionen (2014)

Offentlig-privat partnerskab
(OPP)

Et offentlig-privat partnerskab (OPP) er en type offentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet
ved, at projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig
udbyder og en privat leverandør

http://www.kfst.dk/Offentligkonkurrence/OPPStandardmodeller

Offentlig-privat innovation
(OPI)

Partnerskab mellem offentlig myndighed og private virksomheder med henblik på at udvikle og
nytænke løsninger til den offentlige sektor

Produktivitetskommissionen (2014)

Offentligt udbud

Udbudsform hvor ordregiver opfordrer alle virksomheder til at afgive et tilbud på varen. Dette er
meget velegnet til standardopgaver og indkøb, hvor der alene konkurreres på pris, eller i tilfælde
hvor der er meget få tilbudsgivere på markedet

Produktivitetskommissionen (2014)

Begrænset udbud

Denne udbudsform foregår i to faser, hvor ordregiver i prækvalifikationsfasen afsøger markedet
for virksomheder, som gerne vil prækvalificeres, og herefter udvælger virksomheder, som kan
indgå i tilbudsfasen. Denne udbudsform er mere velegnet end offentligt udbud til ikkestandardiserede opgaver.

Produktivitetskommissionen (2014)

Konkurrencepræget dialog

Konkurrencepræget dialog er en fleksibel udbudsform, som giver mulighed for at drøfte
opgaveløsningen med potentielle tilbudsgivere inden selve tilbudsafgivelsen. Denne er særligt
velegnet til meget komplekse opgaver, men anvendes sjældent

Produktivitetskommissionen (2014)

Udbud med forhandling

Giver mulighed for at ordregiver kan drøfte og forhandle med tilbudsgiver om deres tilbud. Under
de nuværende regler kan denne udbudsform kun anvendes i særlige situationer

Produktivitetskommissionen (2014)
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Bilag 2.0: Kommunernes regnskab og IKU

Samlede
Hovedkonto

driftsudgifter (R14)

Konkurrenceudsættelsesegnede
driftsudgifter1

Heraf
konkurrenceudsat

Yderligere potentielt
konkurrenceudsættelsesegnede opgaver

IKU

0. Byudvikling, bolig og miljø

9.037.655

8.467.865

3.276.506

39%

5.191.359

2. Transport og infrastruktur

11.172.734

10.614.097

5.528.561

52%

5.085.536

3. Undervisning og kultur

73.244.816

33.798.404

8.331.522

25%

25.466.882

4. Sundhedsområdet

27.756.132

7.072.683

1.138.331

16%

5.934.352

5. Sociale opgaver og
beskæftigelse

242.947.740

130.650.403

32.897.165

25%

97.753.238

38.742.502

34.109.662

7.781.812

23%

26.327.850

412.629.629

225.679.889

59.542.833

26%

166.137.056

6. Fællesudgifter og adm.
I alt

1) Se bilag 2.1 for definition på enkelte hovedkonti.
Kilder: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel REG11 samt KL’s IKU værktøj.
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Bilag 2.1: Definition af konkurrenceudsættelsesegnede driftsudgifter
0. Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger

2. Transport og
infrastruktur

3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og
beskæftigelse

6. Fællesudgifter
og adm.

022. Jordforsyning

222. Fællesfunktioner

322. Folkeskolen mm.

525. Dagtilbud til børn og unge

025. Faste ejendomme

228. Kommunale veje

330. Ungdomsuddannelser

645. Administrativ
organisation

028. Fritidsområder

232. Kollektiv trafik

332. Folkebiblioteker

032. Fritidsfaciliteter

235. Havne

335. Kulturel virksomhed

035. Kirkegårde
038. Naturbeskyttelse
048. Vandløbsvæsen
052. Miljøbeskyttelse m.v.
055. Diverse udgifter og
indtægter
058. Redningsberedskab

338. Folkeoplysning og
fritidsaktiviteter m.v.

462. Sundhedsudgifter
m.v.

528. Tilbud til børn og unge med
særlige behov
648. Erhvervsudvikling, turisme og
532. Tilbud til ældre og
landdistrikter
handicappede
652. Lønpuljer m.v.
535. Rådgivning
538. Tilbud til voksne med
særlige behov
546. Tilbud til udlændinge
548. Førtidspensioner og
personlige tillæg
557. Kontante ydelser
558. Revalidering
568. Arbejdsmarkedsforanstaltninger
572. Støtte til frivilligt socialt
arbejde og øvrige sociale formål

Kilder: KL’s IKU værktøj.
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Bilag 3.0: Case: Markedsmodningsfonden
• Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder
inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre
kreative erhverv m.v.
• Markedsmodning er aktiviteter, der er med til at åbne markeder for virksomhedernes innovative produkter og serviceydelser, og markedsmodning kan sikres både
ved at styrke efterspørgslen efter innovative løsninger og ved at styrke udbuddet
• Markedsmodningsfonden har indtil nu primært fokuseret direkte på støtte til private virksomheder, men har inden for de seneste år udvidet med to yderligere spor,
som fokuserer på innovative offentlige indkøb samt erhvervspartnerskab. Erfaringerne med de to sidste spor er endnu begrænsede
• Der har vist sig et betydeligt eksport- og vækstpotentiale i støtte til udvikling i private virksomheder. De nye initiativer sikrer, at der også sker udvikling inden for
efterspørgselssiden og skal dermed sikre yderligere udnyttelse af de fulde potentialer
• Der er lagt op til en nedprioritering af Markedsmodningsfonden med Finansloven 2016, hvor den årlige bevilling reduceres fra 135 mio. kr. til 28,5 mio. kr.
Spor

Støttede projekter

Resultater
Estimeret effekt i 2018

Medfinansiering til
private
virksomheder

Har siden 2010 givet tilsagn om
medfinansiering til 122 projekter for i alt
407 mio. kr.

Meromsætning: 3.525 mio. kr.
- Heraf mereksport: 2.684 mio. kr.

Merbeskæftigelse: 2.300

Markedsmodningsfonden

Innovative
offentlige indkøb

12 projekter støttet til at øge
innovationsfremmende indkøb via:
• Udbud med funktionskrav
• Prækommercielle indkøb
• Behovsafdækning og
markedsanalyse
• OPI’er

Erhvervspartnerskaber

Har indtil nu igangsat tre
erhvervspartnerskaber inden for
designdreven innovation, digital
indholdsproduktion og datadreven
forretningsudvikling

Eksempler
Har bl.a. givet 55 mio. kr. i støtte til 10
velfærdsteknologiske projekter (se bilag
3.1). Projekterne forventes at skabe
knap 300 nye arbejdspladser og en
meromsætning på 1,3 mia. kr. med
yderligere stort eksportpotentiale. De
fleste foregår i tæt samarbejde med
offentlige myndigheder

Endnu ingen samlet evaluering

Ydet støtte til Gribskov kommune ifm.
etablering af udbud med funktionskrav
til at skabe innovative løsninger inden
for plejehjemsdrift og botilbud til
handicappede

Endnu ingen samlet evaluering

Etablering af erhvervspartnerskabet
Interactive Denmark, som skal forbedre
vækstvilkår for kreative virksomheder og
skabe job i Danmark. Projektet er
bevilget 9 mio. kr. over en tre-årig
periode

Kilder: www.markedsmodningsfonden.dk, Erhvervsstyrelsen (2015).
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Bilag 3.1: Case - Markedsmodningsfonden
Udvalgte projekter inden for sundheds- og velfærdsteknologi
Støtte til
projektet, mio. kr.

Forventet øget
beskæftigelse efter 5 år,
arbejdspladser

Forventet øget
omsætning efter
5 år, mio. kr.

Virksomhed

Produkt

Ideal Standard Scandinavia

Håndfrit bad til danske
hospitaler

7,8

10

200

Stort potentielt internationalt marked

Lolle & Nielsen

Modulært sengebord til
hospitalsstuer

2,5

12

19,7

Primært rettet mod danske hospitaler, men vil forsøge at
eksportere til det skandinaviske marked

Caretag Aps

Sikker sporing af kirurgiske
instrumenter

2,6

100

285

Forventning om, at EU indfører krav om sporing. Europæisk
marked vurderes til at udgøre 100 mio. euro. Herudover
potentiale i USA og Mellemøsten

Virtual Lab Aps

Selvhjælp og inklusion i
ældreplejen

7,0

32

400

Primære marked er danske kommuner, men der arbejdes
målrettet mod det amerikanske marked

Brain + Aps

Effektiv rehabilitering af
kognitive funktioner

6,8

58

113

Både individuelle kunder og storkunder som hospitaler og
rehabiliteringscentre

BioscopeX Aps

Diagnosticering af kræfttyper i
maven

5,9

21

138

Privatklinikker og hospitaler i Danmark og Europa

Borringia

Sengetransporter til sygehuses
hospitalssenge

4,1

17

114,5

Carecord

Elektronisk armbånd til
hospitalsindlagte patienter

4,9

15

36

Skandinavien, Storbritannien og USA

RoboSort

Intelligent sortering af
blodprøver

9,7

6

16

Internationalt marked

Intelligent System A/S

Den intelligente
forsendelseskasse

4,1

14

20

Primært offentlige kunder, både i Danmark og internationalt

55,4

285

1342

Total

Potentielt marked

Udover Danmark forventes efterspørgsel i en lang række
europæiske lande samt USA, Australien m.v.

Kilder: www.markedmodningsfonden.dk.
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Bilag 4.0: Sundhedssektoren
Eksportcases
• Falck er et af de bedste danske eksempler på, hvordan udlicitering kan lede til vækst og eksport. Danmarks tidlige udlicitering af redningstjenester og ambulancekørsel har medvirket til, at Falck i dag er verdens førende ambulanceoperatør
• Varetagelsen af sundhedsydelser bliver dog i lang mindre grad udbudt i Danmark. I 2012 udgjorde privathospitalernes markedsandel 1,25 pct. af alt offentlig aktivitet
på sundhedsområdet, mens dette tal er 12 pct. i Sverige. Dette har f.eks. skabt eksistensgrundlag for en virksomhed som Capio, som driver hospitaler i flere lande i
Europa
Falck A/S

Capio

• Falck A/S er en global redningsvirksomhed med over 34.000
medarbejdere opererende i 45 lande

Beskrivelse af
virksomheden

• Falck er verdens største ambulanceoperatør med aktiviteter i 21
lande, hvor Falck tilbyder ambulanceydelser i tæt samarbejde med
offentlige myndigheder. Desuden varetager Falck en række
præhospitalsopgaver
• Foruden Falck Redning, drives andre forretningsområder inden for
Assistance, Healthcare og Safety
• Danmark begyndte meget tidligt at konkurrenceudsætte
redningstjenester, hvilket skabte et marked for private aktører

Strukturelle
forudsætninger

• ”Uden den ekspertise vi igennem årene har akkumuleret på baggrund af vores
ydelser til det offentlige, havde det ikke været muligt at eksportere disse services til
andre lande. Derfor kan det ikke siges nok gange, at hjemmemarkedet for danske
virksomheder inden for sundheds- og velfærdsløsninger er af afgørende betydning for
eksporten. Det er helt afgørende, fordi den hjemlige reference har stor betydning for
salg uden for Danmarks grænser”

• Svenske Capio er en af Europas førende private
sundhedsvirksomheder, som driver hospitaler, almene og
specialiserede lægeklinikker, rehabiliteringsfaciliteter m.v.
• Capios mere end 12.000 medarbejdere behandler 4,6 mio. patienter i
Sverige, Norge, Frankrig og Tyskland
• Omkring halvdelen af Capios omsætning kommer fra aktiviteter uden
for Sverige

• Bygger på erfaringer fra det svenske sundhedsvæsen som tidligt
adopterede performance-baserede DRG-refusionssystemer (Capio,
2014)
• Sverige har siden 1994 gennemført reformer med henblik på at øge
konkurrencen i sygehussektoren, hvilket har givet et spillerum for
private aktører som Capio til at opbygge ekspertise inden for
sygehus- og klinikdrift

– Allan Søgaard Larsen, koncernchef, Falck A/S1
Oms., mio. DKK

Nøgletal (2014)

EBITDA, mio. DKK
Antal ansatte

13.952
1.139

7,839
6,113
(56%)
(44%)

34.000

Oms. uden for DK
Oms. i DK

Oms., mio. SEK
EBITDA, mio. SEK
Antal ansatte

13.200
1.102

6,501 6,699
(49%) (51%)

Oms. uden for Sverige
Oms. i Sverige

12.000

1) http://www.altinget.dk/artikel/falck-vanskeligt-at-etablere-sig-i-latinamerika.
Kilder: Falck (2014), Capio (2014).
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Bilag 4.1: Sociale omsorgstjenester
Eksportcases
• I Danmark har man været senere til at inddrage private aktører på markedet for omsorgsydelser i forhold til Sverige, hvor man allerede omkring år 2000
konkurrenceudsatte flere omsorgsydelser. Dette har medvirket til udviklingen og væksten i Sveriges største omsorgsvirksomhed, Attendo, som nu også opererer i
Danmark, Norge og Finland
• Den danske virksomhed Forenede A/S leverer også omsorgsydelser og benyttede sig af den tidligere liberalisering af omsorgsmarkedet i Sverige til først at etablere
sig for efterfølgende at benytte disse erfaringer til at gå ind på det danske omsorgsmarked, efterhånden som det gradvist åbnedes
Forenede A/S

Beskrivelse af
virksomheden

Attendo

• Forenede koncernen er et dansk familieforetagende med aktiviteter
inden for facility management og omsorg

• Attendo er Sveriges største omsorgsvirksomhed med over 18.000
medarbejdere opererende i Sverige, Finland, Norge og Danmark

• Forenede Care er koncernens danske omsorgsselskab, som driver
plejecentre og yder hjemmeplejeydelser. Forenede Care er nu den
største aktør inden for service og pleje under fritvalgsordningen

• Attendos kunder er primært kommuner, som i alle de ovenævnte
lande varetager de sociale omsorgstjenester

• Koncernens svenske omsorgsselskab blev oprettet i 1997 og er
siden da vokset til at være blandt de største omsorgsvirksomheder i
Sverige
• Forenede Care benyttede sig af, at man gik ind på det svenske
omsorgsmarked, som var længere fremme mht. at inddrage private
aktører på markedet for omsorgsydelser
Strukturelle
forudsætninger

• Forenede Care har således været med fra starten på det danske
marked, siden der blev åbnet op for private udbydere af
omsorgsydelser

Oms., mio. DKK1

Nøgletal (2014)

13.952

EBITDA, mio. DKK1

-

Antal ansatte

-

1,216 (89%)
146 (11%)

Oms. i Sverige
Oms. i DK

• I Danmark er Attendo etableret i Gribskov, Hvidovre, Rødovre,
Kolding og Københavns Kommune under fritvalgsordningen
• Attendo har desuden vundet en OPP-kontrakt om opførsel og drift af
et plejecenter i Kolding
• Sverige og Finland er længst fremme med inddragelse af private
aktører i omsorg- og ældreplejeydelser (Attendo, 2014)
• Sverige var langt forud med hensyn til inddragelsen af private aktører
på omsorgsmarkedet2

Oms., mio. SEK

9.045

EBITDA, mio. SEK

1.102

Antal ansatte

4,875 4,170
(54%) (46%)

Oms. uden for Sverige
Oms. i Sverige

18.000

1) Tal består af hele Forenede A/S koncernens omsorgsområde. Dvs. Forenede Care og Förenade Care.
2) http://www.forenede.dk/om-forenede-koncernen/historie.
Kilder: Attendo (2014), www.attendo.dk, Forenede A/S (2014), www.forenede.dk, Forenede Care (2013) .
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Bilag 5.0: Kommunale indkøbsfællesskaber
Illustration af Danmark som et fragmenteret marked på kommunalt niveau
Oversigt over kommunale indkøbsfællesskaber
Fællesindkøb FYN
Fællesindkøb NORD
Fællesudbud Sjælland (FUS)
Indkøbsfællesskab HHO
Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN)
KOMUDBUD
Limfjord Vest
Spar 5
Sydjysk Kommuneindkøb
Sønderjysk Udbudssamarbejde
Vestegnens Indkøbsforum
Vestegnens Indkøbsforum
Aalborg Modellen
Jysk Fællesindkøb
Indgår ikke i indkøbsaftaler ifølge IKA

Kilder: www.ika.dk.
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Bilag 5.1: Forskelle i regler vedrørende uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler på tværs af
kommuner
Illustration af Danmark som et fragmenteret marked på kommunalt niveau
Oversigt over anvendelsen af uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri
Partnerskabsaftale med Dansk byggeri
Dialog med Dansk Byggeri om
partnerskabsaftale
Bruger hverken uddannelsesklausuler
eller partnerskabsaftaler
Har uddannelsesklausuler i indkøbs-/
udbudspolitik, men benytter dem ikke
Bruger uddannelsesklausuler på projekter
med en varighed over 6 måneder
Bruger uddannelsesklausuler på
projekter med en varighed under 6
måneder
Ingen oplysninger

Kilder: Dansk Byggeri (2014).
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Bilag 6.0: Offentlige indkøb og services udbydes langt sjældnere i Danmark end i resten af EU
Danmark ligger blandt de lande, der outsourcer mindst i EU
• Eurostat har udregnet graden af outsourcing af offentlige indkøb og services for en række EU-lande, herunder Danmark og flere af de lande, som vi normalt
sammenligner os med
• Eurostat definerer graden af outsourcing som den andel af samlet offentligt forbrug plus overførsler, der leveres af markedsproducenter
• Målt på denne måde udgjorde outsourcing af offentlige indkøb og services i Danmark omkring 40 pct. i 2014. Bemærk, at dette tal ikke direkte kan sammenlignes
med konkurrenceudsættelsesgraderne (IKU, RIKU og SIKU), som er angivet andetsteds i analysen
• Kun i Grækenland, Norge og Litauen outsources der mindre end i den offentlige sektor i Danmark
• Danmark outsourcer markant mindre end andre sammenlignelige lande, herunder Sverige (45 pct.) og Finland (58 pct.). Tyskland outsourcer mest (67 pct.) af alle
betragtede EU-lande

Graden af offentlig outsourcing på tværs af EU, 2014, procent 1
Pct.
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1) Eurostat, korrigeret for helt små medlemslande på under 1. mio. indbyggere
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Bilag 7.0: Kommunernes overordnede brug af udbud - særligt på specifikke sektorområder
Variation i konkurrenceudsættelsesgrad på tværs af kommuner, 2014
Pct.
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Variation i konkurrenceudsættelsesgrad inden for trafik og infrastruktur på
tværs af kommuner, 2014
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Kilder: KL’s IKU-værktøj.
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Bilag 8.0: Fordeling af varer og tjenesteydelser i kommunale indkøbsfællesskaber
• Tjenesteydelser udgjorde i 2014 ca. 80 pct. af de samlede kommunale indkøb, men tjenesteydelser udgør blot 19 pct. af de indkøb, som foretages gennem
rammeaftaler i kommunale indkøbsfællesskaber
• Kun 5 pct. af indkøb foretaget gennem kommunale indkøbsfællesskaber relaterer sig til komplekse produkter
Fordeling af kommunale indkøb, regnskab 2014

Indkøb gennem rammeaftaler i kommunale indkøbsfællesskaber, 2014

100%

Varer

100%

100%

20%

Varer

81%

Standard
Tjenester

95%

80%

Tjenester

19%

Kompleks
Fordeling mellem varer og tjenester

Fordeling mellem varer og tjenester

5%

Fordeling mellem standard
og komplekse produkter

Note: En vare forstås som et produkt, hvis værdi kan måles i penge og som i sig selv kan være genstand for omsætning (fysisk eller digital, som kan handles til en værdi). Tjenesteydelser er ikke fysiske/digitale
genstande, men derimod ekspertise, arbejdskraft eller lignende, som kan være med til at skabe en værdi. Et produkt er kategoriseret som et standardprodukt, hvis dets funktioner og karakteristika kan beskrives
objektivt/præcist. Vil det derimod i høj grad være nødvendigt at lave individuelle tilpasninger afhængig af den givne købssituation, betegnes produktet som komplekst.
Kilder: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel REGK1 samt egne beregninger og Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2015).
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