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OPP/OPS er stadig på dagsordenen – og efteråret 2009 tegner spændende som aldrig
før!
Af ph.d-stipendiat Ole Helby Petersen, redaktør, ohp.cbp@cbs.dk.
Dette er tredje nummer af OPP-nyt. Offentligprivat samarbejde lever stadig trods finanskrisen, præcis som forudsagt af forfatterne til de to
artikler i sidste nummer af nyhedsbrevet, som
analyserede OPP i finanskrisens tegn. Men krisen har også medført et øget fokus på både løsningsmodeller og hermed forbundne udgifter i
både offentligt og privat regi. Der er, som Erhvervs- og Byggestyrelsens OPS-enhed skrev
sidste gang, i høj grad brug for at skelne mellem
forskellige samarbejdsformer. Ikke mindst er
der fortsat behov for mere viden og evidens
omkring både fordele og ulemper ved forskellige modeller. For alt tyder på, at der både kan
være fordele og ulemper forbundet ved at samarbejde mellem offentligt og privat. Der er derfor behov for at gå systematisk til værks, når der
tænkes i baner af OPP, OPS, samlet udbud mv.
Udfordringen - og det som gør netop dette
område så spændende - bliver at finde frem til
den samarbejdsform, som egner sig ved gennemførsel af et konkret projekt. Senere i 2009
lancerer regeringen en ny strategi for offentligprivat samspil. Rygterne forlyder, at planen skal
sætte yderligere fokus på området gennem konkrete initiativer, men vi har endnu til gode at se,
hvilke konkrete tiltag, der kommer på bordet. Et
er dog sikkert: med regeringens nye plan for
investeringer i jernbaner og veje – heraf flere
OPP-projekter – bliver dette efterår en yderst
interessant tid for alle med interesse for offentlig-privat samspil.

Denne udgave af OPP-nyt bringer fem artikler, som hver især tager centrale offentligprivate emner under behandling. I den første
artikel skriver Christina Duevang Tvarnø om de
juridiske udfordringer forbundet med, at OPP
ikke er givet en særlig udbudsform i EU-retten.
Artiklen konkluderer, at OPP-regler på direktivplan er vejen frem. I den anden artikel skriver Erik Lind Olsen og Guri Weihe om grønne
partnerskabsmodeller. De gennemgår idéen bag
de nye Energy Service Companies (ESCO) og
Chemical Management Systems (CMS), som de
seneste år i stigende grad er blevet populære.
Artiklen konkluderer, at der fortsat er et stort
potentiale for at udnytte disse partnerskaber på
energi- og miljøområdet i Danmark.
I den tredje artikel analyserer Lasse Ring
Christensen forskelle i kommunernes brug af
udlicitering. Artiklen konkluderer, at konkurrenceudsættelsen er højere i kommuner, hvor
der er oprettet en særlig udbudsenhed, samt
hvor økonomiudvalget træffer udbudsbeslutningerne. I den fjerde artikel skriver Jakob Scharff
og Trine Kronbøl om Udbudsportalens arbejde
med forskellige samarbejdsformer. Artiklen
gennemgår fem forskellige modeller og giver
konkrete eksempler fra eksisterende projekter.
Forfatterne konkluderer, at et fælles sprog er en
forudsætning for, at offentlige og private aktører
kan kommunikere meningsfyldt om offentligprivate samarbejde.
I den femte artikel skriver Morten Ringgård og Kasper Lindskow om servicepartnerskaber version 2.0. Artiklen gennemgår erfaringer med denne type partnerskaber på fire serviceområder. Forfattere argumenterer, at ikke
alle aspekter af den rene partnerskabsmodel er
lige relevante på det enkelte serviceområde –
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eller for den enkelte kommune. Der er derfor
behov for en strategisk beslutning på hvert enkelt område og i hver enkelt kommune.
Debatten om offentlig-privat samspil fortsætter. Velkommen til tredje nummer af OPPnyt og god læselyst!
OPP i et retspolitisk perspektiv
Af Christina D. Tvarnø, lektor, ph.d., Juridisk
Institut, CBS (cdt.jur@cbs.dk)
I såvel Danmark, på EU-plan og i de øvrige
medlemsstater i EU er der politisk fokus på
Offentlige-Private Partnerskaber (OPP). Politisk
fokus alene er dog ikke nok til at øge mængden
af OPP i Danmark. I denne artikel sættes manglen på konkrete regler for OPP på dagsordenen
som en hindring for udbredelsen af OPP. Set fra
en juridisk vinkel er det problematisk, at der
ikke er fastlagt særlige udbudsretlige regler for
OPP projekter. EU Kommissionen indførte den
konkurrenceprægede dialog hvilket skulle forbedre udbudsproceduren for mere komplicerede
offentlige projekter. Denne procedure har dog
på ingen måde bidraget med en markant øgning
af OPP i Danmark.
Formål, indhold og juridisk ramme for OPP
Traditionelt omfatter et OPP-projekt opførelsen
og driften af et aktiv, der anvendes til offentlige
serviceformål. Aktivet (bygningen eller infrastrukturen) ejes helt eller delvist af den private
part i en længere periode på op til 30 år, hvor
aktivet kan men ikke skal overdrages til den
offentlige myndighed. Aftaleretligt indeholder
OPP-projektet typisk et korterevarende aftaleforhold om et bygge- eller anlægsprojekt, som
er afsluttet, når opgaven er fuldført, samt et
længerevarende aftaleforhold om drift, service
og vedligeholdelse, hvor der ikke er tale om, at
opgaven i konkret forstand afsluttes.
Et formål med et sådant OPP-projekt er
bl.a. at vende den traditionelle incitamentsstruktur, at bygge og anvende bygningen mere optimalt, at foretage en effektivisering af drift- og

vedligeholdelsesopgaver samt at spare ressourcer, således at bygningen eller infrastrukturen
på langt sigt bliver billigere.
Et andet væsentligt formål er, at hver part
i højere grad udnytter og fokuserer på egne kernekompetencer og lader de andre parter bidrage
med deres. På den måde er det tanken, at projektets samlede ressourcer udnyttes mere optimalt end ved et traditionelt udbud af en offentlig bygning eller infrastruktur. Da det er den
private part der finansierer og ejer bygningen, er
det nødvendigt at indgå et langvarigt udbud, fx
en periode på 25-30 år, for at sikre, at den private part har mulighed for at indtjene sin initialinvestering af byggeriet. Der er ofte indgået en
aftale mellem den offentlige og private part om,
at den offentlige myndighed beholder muligheden for en vis kontrol og styring i kontraktperioden.
Det udbudsretlige problem
Disse forhold adskiller sig væsentligt fra traditionelle udbud. Dette er ikke overraskende navnlig når det tages i betragtning, at OPP, af flere
årsager, er opstået som et alternativ til traditionelle bygge- og anlægsopgaver. Både fordi det
er vanskeligt at skaffe offentlige midler til udbygning af den offentlige sektors serviceforpligtelser, men også fordi der er opstået et behov for
et alternativt samarbejde mellem offentlige og
private parter, hvilket bl.a. skyldtes, at tvister og
omkostninger i traditionelle byggerier er steget
markant (se Mogens Høgsted, Partnering og
tvister, i byggeriet – del I, - omfang, data og
vurderinger, Boligfondenkuben, 6. maj 2008).
De stigende tvist-omkostninger var en af
de væsentlige årsager til, at danske offentlige
myndigheder for snart 10 år siden begyndte at
anvende nye samarbejdsformer, der i dag om
fatter partnering, partnerskaber og OPP. På daværende tidspunkt, som det også er tilfældet i
dag var der et ønske om at begrænse tvistomkostningerne, og derfor blev partnering som
samarbejdsform i både dansk og internationalt
byggeriet en realitet. OPP er en videreudvikling
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af partnering og partnerskaber (Tvarnø, PublicPrivate Partnerships from a Danish perspective, Public Procurement Law Review, 3, 2006,
NA98 f.) og er således et alternativ til, og dermed anderledes end projekter og aftaler under et
traditionelt offentligt udbud.
Alligevel skal OPP-projekter indgås under de samme udbudsregler og principper i EUretten, regler, der er lavet til traditionelle udbud
og traditionelle aftaler. Udbudsreglernes formål
bygger på gennemsigtighed, ligebehandling,
proportionalitet, gensidig anerkendelse, åben
konkurrence og forbud mod forhandling Alle
principper, der har et solidt fundament i EFtraktaten, det indre marked, konkurrenceretten
og udbudsdirektiverne (navnligt udbudsdirektivet 2004/18/EF), gælder dermed uanset, om der
er tale om udbud efter reglerne i dansk ret eller i
EU-retten.
Disse regler er så grundlæggende i EUretten, at selv indførelsen af den konkurrenceprægede dialog altid må respektere disse hensyn. Således indfører den konkurrenceprægede
dialog ikke mulighed for forhandling, men mulighed for at den offentlige myndighed kan have
en dialog med de bydende - på lige vilkår og
med fuld gennemsigtighed - med henblik på at
finde frem til, hvad der i sidste ende skal fremgå
af det endelige udbud.
Formålet med OPP er at skabe et samarbejde, der vender incitamentsstrukturen mellem
parterne. Her er den konkurrenceprægede dialog
ikke tilstrækkelig. Den konkurrenceprægede
dialog giver ikke mulighed for at skabe en alternativ aftaleform og struktur. Den er rettet
mod udbudsmaterialet og indholdet i projektet.
(Se nærmere Christina D. Tvarnø: OffentligPrivate Partnerskaber -Tendenser i Danmark
og EU, Julebog 2004, s. 297-327.)
Politisk men ikke juridisk vilje til OPP
Politisk set søger både EU og medlemsstaterne,
herunder også den danske regering at øge graden af OPP. I Danmark har regeringen dels lavet en politisk handlingsplan i 2004 og fulgt

denne op med en særlig OPP-bekendtgørelse
(Bekendtgørelse nr. 948 af 12/9/2006 om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber
(OPP)), der forpligter statslige myndigheder til
at lave OPP forundersøgelser. EU satte økonomisk og politisk fokus på OPP allerede med det
4. og igen i det 7. Forskningsprogram.
Der er altså politisk interesse for at fremme OPP, men der er ikke politisk vilje til at
opstille særlige regler for OPP. EFKommissionen har flere gange fastslået, at OPP
falder ind under de traditionelle udbudsregler,
og at der ikke er særlige OPP-regler på vej fra
Kommissionens side. Denne holdning kom frem
allerede ved vedtagelsen af EF-kommissionens
Grønbog om OPP (KOM(2004)327), selvom
Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vurderede at der
kunne være et behov for særlige og ensartede
regler for OPP.
I KOM(2005)569 stod Kommissionen
fast på denne holdning, med den juridiske konsekvens, at et OPP har status af enten en offentlig kontrakt eller en koncession. OPP reglerne
blev senest behandlet af Kommissionen i 2007 i
C(2007)6661, der omhandlede institutionelle
OPP’ere. Trods sin forskellighed fra en almindelig offentlig kontrakt fastholder Kommissionen igen, at OPP skal tilpasses den traditionelle
udbudsprocedure.
Hverken juridisk, økonomisk eller politisk giver EF-Kommissionens beslutning nogen
mening. Det fremgik allerede af OPPGrønbogen i 2004, at en række interessenter var
af den opfattelse, at de udbudsretlige EU-regler
ikke var tilstrækkeligt klare og varierer for meget fra medlemsstat til medlemsstat, hvilket er
uhensigtsmæssigt, da det medfører uvished om
anvendelsen af udbudsreglerne. Usikkerhed
fører til øgede transaktionsomkostninger, hvilket nedsætter muligheden for reel anvendelse af
OPP. Derfor udgør manglende konkrete regler
om OPP en hindring for anvendelsen og udbredelsen af OPP'ere. Der er naturligvis også andre
begrundelser for, at antallet af OPP ikke er sær-
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lig betydeligt i Danmark. Men uklarhed om
regler og praksis er en meget relevant parameter
for den manglende udbredelse af OPP.
OPP-regler på direktivplan er løsningen
Politisk er der et stort ønske om at anvende OPP
til at løse en mængde offentlige opgaver, som fx
transport, sundhedsvæsen, uddannelse og offentlig sikkerhed. Her har medlemsstaterne mulighed for at trække på den private finansiering
og samtidig skabe mere efficiente løsninger,
særligt ved at øge anvendelsen af den private
sektors knowhow og kernekompetencer. OPP
giver både politisk og økonomisk mening, men
begrænses af udbudsreglerne, da disse er målrettet traditionelle kortvarige projekter, som er
finansieret af den offentlige sektor. Hvis det
politiske ønske om at fremme OPP skal opfyldes, kræver det mere ensartede og harmoniserede OPP-regler, gerne i direktivform.
Grønne partnerskaber - når forretning og
miljø går hånd i hånd
Af Erik Lind Olsen, tidligere gruppeleder i
COWI, nu Seniorkonsulent i CoCoCo
(erik.olsen@cococo.dk) og Guri Weihe, rådgiver, COWI A/S (guwe@cowi.dk).
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer og
miljøhensyn har været højt på den offentlige
dagsorden i de senere år. Dagsordenen har været drevet frem af stigende energipriser, klimaændringer, fossile brændstoffers forgængelighed og en øget miljøbevidsthed i befolkning, og
har påvirket både den offentlige og den private
sektor.
Miljøudfordringer er grænseoverskridende, både mellem lande, sektorer og virksomheder. Derfor kan partnerskaber, der samler aktørerne på tværs af grænserne, være vejen til en
bæredygtig fremtid. Udviklingen af globale
partnerskaber mellem lande kan følges i dagspressen. I denne artikel vil vi vise, hvordan
grønne partnerskaber mellem virksomheder kan
give positive miljøeffekter og hvordan samar-

bejde mellem den offentlige og den private sektor kan bane vejen for grønne partnerskaber.
Nye grønne partnerskaber
Der er ikke noget nyt i at virksomheder indgår i
partnerskaber med hinanden, men de partnerskaber der indgås for at skabe bæredygtige løsninger er i høj grad beslægtet med de styringsmodeller og tankegange, der præger OPPprojekter. Det gælder især i forhold til risikodeling og funktionalitetsfokus.
COWI har analyseret de kommercielle og
miljømæssige gevinster ved forskellige typer
grønne partnerskaber for EU Kommissionen, og
har særligt fokuseret på 'hårde' gevinster som
reduktion af energi- og ressourceforbrug og
konkrete økonomiske gevinster frem for 'blødere' markedsføringsgevinster. Princippet bag de
grønne partnerskaber er den mest fundamentale
forståelse af forretning: At levere 'værdi' for at
få 'værdi' igen. I en helt traditionel forretningsmodel udveksles værdifulde varer for værdifulde penge. I de grønne partnerskaber er udvekslingen af værdi mere kompleks, som vist i figuren. Her er leverancen ikke blot et produkt, men
også service, styring og løbende optimering af
løsningen og betalingen er ikke blot penge, men
også længere aftaler og en udvidet opgaveportefølje.
EU-studiet viste, at en række virksomheder har fundet betydelige vækst- og indtjeningsmuligheder ved at tage et større ansvar,
end de normalt ville gøre - præcis som i OPPprojekter, hvor leverandøren tager ansvar for
drift og vedligehold af et byggeri eller anlæg
over en længere periode og dermed får mulighed for at realisere gevinster, der kommer begge
parter i samarbejdet til gode. Grønne partnerskaber udmærker sig på samme måde ved, at de
henter gevinsterne i virksomhedernes egen ekspertise og gode produkter. Det er forretningsmodeller, der gør den grønneste og mest effektive leverandør til vinderen på markedet - frem
for kortsigtede løsninger i flot indpakning.
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Det interessante ved de nye modeller er den nye
form for risikodeling samt de nye roller, som
modellerne indebærer for henholdsvis køber og
sælger. Erfaringerne viser, at logikken kan anvendes indenfor mange forskellige sektorer. En
internationalt anerkendt fællesbetegnelse for
disse typer partnerskaber er Produkt-Service
Systemer (PSS)
Miljøfordele og forretningspotentiale
Der findes en lang række forskellig PSS modeller. Her skal for overskuelighedens skyld blot
nævnes to eksempler: Energy Service Companies (energitjenester/ESCO) og Chemical Management Systems (CMS).
Et ESCO er en virksomhed, som leverer
energi og services, påtager sig den finansielle
risiko ved et energiprojekt og bliver betalt i
forhold til de opnåede energibesparelser. Kunden køber hverken et produkt eller en service
men selve reduktionen, og leverandøren får
relativt frie hænder til levere den. Leverandøren
optimerer energiforbruget gennem effektiv teknologi og ændret forbrugeradfærd. Jo lavere
energiforbrug hos kunden, des større fortjeneste
for begge parter.
I et CMS tager en leverandør af en ingrediens eller et proceskemikalie (f.eks. smøremiddel eller gødning) ansvar for levering, anvendelse, dosering, styring og bortskaffelse af kemikaliet. Det giver leverandøren tilskyndelser til at
reducere forbrug og miljøpåvirkning og maksi-

mere genanvendelse og har givet meget store
økonomiske og miljømæssige gevinster for
begge parter.
Erfaringerne viser, at der er både mange
penge at spare og store miljøgevinster at hente.
ESCO modellen har eksempelvis, i en nyere
undersøgelse, vist sig at have et median el- og
brændselsbesparelsespotentiale
på
170MJ/m2/pr. år. Det svarer til 47 kWh/m2/pr.
år. Til sammenligning kan nævnes, at en 60w
pære, som brænder i et helt døgn forbruger 1,44
kWh, hvilket svarer til 525,6 kWh pr. år. En
gennemsnitlig husstand bruger ca. 5.000 kWh
pr. år. Det samlede markedspotentiale for ESCO-projekter er blevet vurderet til 5-10 mia.
Euro pr. år i Vesteuropa alene. Eksempelvis har
et svensk ESCO projekt på sundhedsområdet
realiseret en årlig besparelse på SEK 11,5 mio.
og en reduktion i energiforbruget på 30 %.
Tilsvarende har CMS modellerne vist sig
at kunne medføre et reduceret forbrug af kemikalier på op til 50 %. Det samlede markedspotentiale for CMS er blevet vurderet til at være 5
mia. Euro pr. år. Trods et stort potentiale for
både energibesparelser og profit, så er udbredelsen af Produkt-Service Systemer (PSS) ganske
begrænset herhjemme. Vores undersøgelse har
identificeret en række barrierer for udbredelsen
af innovative PSS modeller, herunder bl.a.
manglende viden og erfaringsopsamling, reguleringsmæssige barrierer, transaktionsomkostninger ved indførelse af nye forretningsmodeller,
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ny rollefordeling, manglende tillid mellem parterne og vanetænkning.
En offentlig-privat opgave?
Læren fra COWIs EU-studie er, at mange offentlige myndigheder har haft succes med at
etablere selvstændige non-profit organisationer,
der skal fremme bestemte typer grønne partnerskaber. Det er f.eks. videncentre indenfor CMS
og ESCO. Disse offentlig-private organisationer
har haft til formål at dokumentere og formidle
effekter af grønne partnerskaber og at fungere
som rådgivere i forretningsmodeller og metoder
for potentielle aktører på kommerciel basis.
Samtidig er vores egne erfaringer, at en
anden effektfuld tilgang kan være at etablere
fælles udviklingsfora, som COWI eksempelvis
har etableret for Københavns Kommune. I disse
fora, der rummer offentlige og private aktører i
forhold til en klimaudfordring (transport, renovering, energiproduktion etc.) udvikles i fællesskab grønne partnerskabsløsninger på klimaproblemer og det afdækkes, hvilke barrierer
parterne hver især kan afhjælpe. Et eksempel på
en løsning er en fælles offentlig-privat slagplan
for at introducere ESCO i almene boliger.
Uanset tilgangen er det et faktum, at der
er mange muligheder for grønne partnerskaber,
og at Danmark udnytter disse muligheder langt
mindre end vores nabolande og USA. Det er
imidlertid vores vurdering, at det nuværende
politiske klima i Danmark potentielt kan flytte
os fra efternøler til foregangsland, når det
kommer til implementeringen af innovative og
grønne partnerskaber, hvis vi er klar til at lære
af andres erfaringer.
Den samlede rapport 'Promoting Innovative
Business Models with Environmental Benefits'
er tilgængelig på EU Kommissionens hjemmeside:
http://ec.europa.eu/environment/enveco/innovat
ion_technology/pdf/nbm_report.pdf

Kommunal konkurrenceudsættelse og udbudsarbejdets organisering
Af cand.scient.pol. Lasse Ring Christensen
(lassering@gamil.com).
De danske kommuner sender stadig flere serviceopgaver i udbud. Den kommunale Indikator
for Konkurrenceudsættelse (IKU) nåede i 2008
et niveau på 24,8 pct. Dermed nærmer kommunerne sig det niveau på 26,5 pct., der af Regeringen og KL er aftalt som målsætningen i
2010. Der er imidlertid store forskelle på, hvor
meget de danske kommuner konkurrenceudsætter. Gribskov Kommune er med en IKU på 38,8
pct. den kommune, der i øjeblikket konkurrenceudsætter flest opgaver, mens Norddjurs
Kommune med en IKU på 16,0 pct. konkurrenceudsætter mindst. Imellem disse yderpunkter
har de resterende 96 kommuner vidt forskellige
grader af konkurrenceudsættelse.
De mellemkommunale forskelle i konkurrenceudsættelse er overraskende i betragtning
af, at kommunerne er underlagt den samme
regulering og løser de samme opgaver. På denne baggrund er det interessant at undersøge,
hvad der kan forklare disse forskelle? Typisk vil
man søge svaret på dette spørgsmål i baggrundsvariable såsom kommunernes politiske
ideologi på borgmesterposten og i byrådet,
kommunernes størrelse eller økonomiske situation. Tidligere undersøgelser har imidlertid vist,
at disse variable kun forklarer begrænsede dele
af variationen i kommunernes konkurrenceudsættelse.
I denne artikel undersøges det, om forskelle i kommunernes organisering af arbejdet
med udbud af serviceopgaver kan forklare dele
af forskellene i kommunernes konkurrenceudsættelse. Mere specifikt analyseres det, om konkurrenceudsættelsen er højere i kommuner, 1)
hvor økonomiudvalget (frem for fagudvalg eller
det samlede byråd) træffer udbudsbeslutningerne og 2) hvor der eksisterer en særlig (permanent eller midlertidig) udbudsenhed?
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Kommunernes udbudspolitikker
Undersøgelsen af disse spørgsmål tager udgangspunkt i perioden fra 2003 til 2005. Dette
tidsmæssige fokus er valgt, fordi nyere konkurrenceudsættelsesdata fortsat vurderes at være
påvirket af kommunalreformen. Data om kommunernes beslutningsprocedurer og udbudsenheder kommer fra de udbudspolitikker, som det
fra udgangen af 2002 har været obligatorisk for
kommunerne at udarbejde og offentliggøre.
Undersøgelsen bygger på en gennemgang af
udbudspolitikker fra 80 tilfældigt udvalgte
kommuner.
I perioden fra 2003-2005 havde de 80 undersøgte kommuner en gennemsnitlig konkurrenceudsættelse på 19 procent, jævnføre tabel 1.
Af tabellen fremgår det endvidere, at den gennemsnitlige konkurrenceudsættelse i kommuner, hvor beslutningen om at konkurrenceudsætte opgaver træffes i Økonomiudvalget (ØU) er
20 pct. Slutteligt fremgår det, at de kommuner,
der enten har en permanent udbudsenhed eller
nedsætter en udbudsenhed i forbindelse med
udbudsprocesser i gennemsnit konkurrenceudsætter 20,9 pct. af deres opgaver. På grund af et
begrænset antal cases giver det ikke mening at
vurdere den samlede effekt af både at have en
udbudsenhed og have den primære beslutningskompetence i økonomiudvalget.
Tabel 1. Effekt af kommunernes konkurrenceudsættelse, 2003-2005
Beslutningskompetence i ØU

20,0 %

Udbudsenhed
Stikprøve i alt

20,9 %
19,0 %

Effekten af at økonomiudvalget har beslutningskompetencen og af at have en udbudsenhed er tilsyneladende moderat, men begge forskelle er statistisk signifikante ved almindeligt
accepterede signifikansniveauer. Således kan
det konkluderes, at både beslutningsprocedurer
og udbudsenheder tilsyneladende påvirker

kommunernes
konkurrenceudsættelse
spørgsmålet er imidlertid hvorfor?

–

Forklaringer på forskelle i kommunernes udlicitering
Et bud på en forklaring er, at økonomiudvalgene i de enkelte kommuner har hovedansvaret for
de kommunale budgetter. På denne baggrund
kan man forvente, at de beslutninger, der træffes
i økonomiudvalgene i høj grad er fokuseret på
at sikre omkostningseffektive arbejdsgange. De
fleste erfaringer viser, at konkurrenceudsættelse
kan reducere serviceudgifterne. Økonomiudvalgene kan således forventes at være mere villige
end både kommunalbestyrelser og fagudvalg til
at konkurrenceudsætte serviceopgaver for at
spare penge. Omvendt vil kommunalbestyrelser
og fagudvalg formentlig i højere grad fokusere
på politiske ulemper ved udliciteringer, såsom
tab af direkte kontrol og risiko for kommunale
afskedigelser.
Effekten af en udbudsenhed på kommunernes konkurrenceudsættelse hænger angiveligt sammen med viden og kompetencer. Udbudsprocesser er komplekse og ressourcekrævende, og man kan forvente, at de kommuner,
der besidder de største udbudskompetencer også
vil benytte disse i højest grad. Tilstedeværelsen
af en udbudsenhed kan være med til at opbygge
og vedligeholde relevante kompetencer, der kan
benyttes i forhold til konkrete udbud.
Fokus på organisering af udbudsarbejdet
En simpel konklusion på baggrund af ovenstående er, at kommuner, der ønsker øget konkurrenceudsættelse, bør nedsætte en udbudsenhed
og overlade udbudsbeslutningerne til deres økonomiudvalg. Mere reflekteret vil det imidlertid
være at konkludere, at kommunerne bør rette et
stort fokus mod organiseringen af udbudsarbejdet, da organiseringen i sig selv tilsyneladende
kan påvirke graden af kommunal konkurrenceudsættelse.
Det skal imidlertid bemærkes, at på trods
af, at de identificerede forskelle i konkurrence-
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udsættelse viste sig statistisk signifikante, forklarer tilstedeværelsen af en udbudsenhed og
placeringen af beslutningskompetencen kun
begrænsede dele af variationen i kommunal
konkurrenceudsættelse.
Sammenhængen mellem organiseringen
af udbudsarbejdet og konkurrenceudsættelse er
– så vidt vides – ikke tidligere blevet undersøgt
kvantitativt. Denne artikel er imidlertid kun
begyndelsen på en forståelse af sammenhængen
mellem konkurrenceudsættelsens organisering
og anvendelse, og fremtidige studier vil med
fordel kunne undersøge både andre organiseringsområder og andre offentlig-private samarbejdsformer (OPP, samlet udbud mv.).
Et fælles sprog om offentlig-privat samarbejde
Af Projektchef Jakob Scharff (JSC@kl.dk) og
udbudskonsulent Trine Kronbøl (TRK@kl.dk),
Udbudsportalen.dk
Konkurrenceudsættelsen har på det kommunale
område i dag nået sit hidtil højeste niveau.
Kommunerne kunne før sommer offentliggøre
tal der viser en stigning i konkurrenceudsættelsen på samlet set ca. 6 mia. kr. fra 2007 til 2008.
Til trods for et stigende fokus hersker der dog
stadig en vis forvirring om begreberne. Hvad er
OPP? Er det det samme som partnerskaber? Og
hvorfor har vi brug for et klart fælles sprog?
Der er de seneste år udviklet et væld af
nye begreber og modeller indenfor offentligprivat samarbejde. Der er efter vores opfattelse
behov for en større klarhed omkring, hvad de
enkelte begreber dækker. Der er ikke mindst
behov for en større indsigt, i hvad de konkrete
samarbejdsformer er – og hvad de kan og ikke
kan.
På Udbudsportalen.dk har vi i samarbejde
med Erhvervs- og Byggestyrelsen udviklet et
fælles sprog, der giver et bud på de fem centrale
samarbejdsformer. Vi vil med denne korte artikel slå et slag for, at vi på både den offentlige
og private side af samspillet har en fælles brug

af begreber. Vi vil sende det klare budskab til
offentlige beslutningstagere, at man forud for en
konkurrenceudsættelse afklarer, hvilken samarbejdsform der passer bedst til de overordnede
mål og ønsker, som udbyderen har. Det vil sige,
at man ikke på forhånd lægge sig fast på en helt
bestemt model.
Fem modeller for samarbejde
De fem hovedformer for samarbejde er for os:
• Klassisk udbud (licitation hvis bygge- og
anlæg)
• Servicepartnerskab (partnering hvis byggeog anlæg)
• Offentlig-privat selskab - etablering af et
fælles aktieselskab med en privat leverandør
• Samlet udbud (OPP light)
• Offentlig-privat partnerskab (OPP)
Det klassiske udbud
Det klassiske udbud er den mest anvendte samarbejdsform og dækker formentlig ca. 80-90
procent af det samlede offentlige private samarbejde. Kernen i denne samarbejdsform er en
præcis og veldefineret kravspecifikation, der
ofte kan være ret omfattende. Styringsfilosofien
er, at bestilleren fastlægger krav til ydelserne og
leverandøren efter pris- og evt. kvalitetskonkurrence udfører ydelserne. Sat på spidsen er der
tale om en relation med armslængde mellem
bestiller og ekstern udfører.
Samarbejdsformen kan være motiveret af
et behov for at sikre, at den ene part ikke snyder
den anden, eller et behov for at have en velbeskreven rollefordeling såvel som klart beskrevne ydelser.
Eksempel: Udbud af tolkebistand
Såvel Nordjyllands Amt og Fredericia Kommune
har indgået kontrakt omkring tolkeydelser på baggrund af et klassisk udbud. Samarbejdsformen betyder, at ordregiverne er sikret faste priser på nogle
klart definerede ydelser.

8

Der er i disse år en tendens til at se det klassiske
udbud som en gammeldags og mindre avanceret
samarbejdsform. Der er der efter vores opfattelse ikke grund til. I mange situationer har en
kommune et behov for en klar opgavebeskrivelse og tydelig ansvarsdeling mellem bestiller og
udfører.
Servicepartnerskabet
Servicepartnerskaber er en samarbejdsmodel
mellem en kommune og en privat driftsentreprenør, der åbner for større fleksibilitet og samarbejde, end der kendes fra klassisk udbud. På
anlægsområdet er det tilsvarende begreb ”partnering”. Servicepartnerskaber kan med fordel
anvendes på drifts- og serviceopgaver med en
vis opgavevolumen. Det overordnede mål er at
inddrage leverandøren i et forpligtigende samarbejde om at levere, effektivisere og udvikle en
eller flere kommunale opgaver.
Eksempel: Vejdirektoratets partnerskabskontrakter
Vejdirektoratet har mange erfaringer med servicepartnerskab om vedligeholdelse af de statslige veje.
Som eksempel har Vejdirektoratet og NCC gennemført kontrakter, der indebærer et krav om årlige
driftsoptimeringer med mindst 2 procent i besparelse
til følge. I kontraktens første år deles besparelsen
mellem partnerne. De efterfølgende år tilfalder hele
besparelsen udbyderen.

Offentlig-privat selskab
En række kommuner har i løbet af de seneste
godt 10 år afprøvet denne samarbejdsform på en
række forskellige områder. Det gælder opgaver
lige fra linnedservice over madproduktion til
løn- og pensionsadministration og byomdannelser. Kommunens deltagelse i aktieselskaber er
reguleret ved lov nr. 548 af 8. juni 2006.
Det offentlig-private selskab tager afsæt i,
at såvel kommunen som de(n) privat(e) investor(er) har særlige kompetencer og knowhow.
Filosofien er, at en kommerciel udnyttelse af
disse kompetencer i fællesskab kan skabe synergieffekter, mere effektive løsninger og åb-

ning af nye markeder uden for Danmarks grænser. Mange kommuner ser offentlig-private selskaber som en mere blød udbudsform, hvor
kommunen har en bedre kontakt med den løbende opgaveløsning.
Eksempel: Visma Services
Odense Kommune etablerede efter et udbud i 2005
et offentlig-privat selskab i samarbejde med løn- og
pensionsadministrationsfirmaet Visma Services. Det
fælles selskab - Visma Services Odense - har ansvaret for lønservice i Odense Kommune.

Samlet udbud (OPP light)
Samlet udbud er en ny samarbejds- og entrepriseform, der integrerer etablering og drift af
byggeri. Målet er at fremme en totaløkonomisk
tankegang. I et samlet udbud indgår kommunen
som bygherre én kontrakt om projektering, etablering/renovering, samt drift og vedligeholdelse
af én eller flere bygninger i en given årrække.
Der vil typisk være tale om længere kontrakter
af fx 15 års varighed, dog med løbende genudbud af facility management opgaver (rengøring
mv.).
Eksempel: Daginstitution og handicapboliger i
Gribskov Kommune
Gribskov (daværende Græsted-Gilleleje) Kommune
udbød i 2004 anlægget af en ny daginstitution til ca.
120 børn og 22 nye handicapboliger sammen med
drift og vedligehold af byggeriet i 15 år.
Et eksempel på projektets totaløkonomiske tankegang er, at man har valgt dyrere vinduer, som til
gengæld er næsten vedligeholdelsesfrie. Et eksempel
på en innovativ løsning i forhold til bygningernes
funktion er, at man har lavet fællesarealer, som begge brugergrupper kan benytte sig af.

Offentligt privat partnerskab (OPP)
Offentlig-privat partnerskab (OPP) er en speciel
samarbejdsform der integrerer finansiering,
design, etablering af et anlæg eller en bygning
samt fremtidig drift og vedligehold heraf. I et
OPP vil den private partner typisk have ejerskabet til en bygning eller lignende. Det overord-
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nede mål er at opnå en bedre totaløkonomi og
mere optimal risikodeling. OPP adskiller sig fra
samlet udbud ved også at lade den private part
stå for finansieringen af projektet og være ejer
af aktivet. OPP er grundet de store transaktionsomkostninger velegnet til større projekter med
en anlægs sum på over ca. 100 mio. kr.
Der har været sat høje forventninger til,
hvad OPP som samarbejdsform kan udrette. Det
er vores opfattelse, at OPP har et begrænset
potentiale set i forhold til de høje forventninger.
Det skyldes bl.a. en række barrierer i form af
deponeringskrav og momsspørgsmålet i forhold
til skattemæssigt ejerskab af bygningen.
Eksempel: Odense Musik- og Teaterhus
Odense Kommune har indgået en samlet OPP aftale
om opførelse og drift af Odense Musik- og Teaterhus. Ejer, drifts- og byggeriherre er H.C. Andersen
Kongres Center A/S. Odense Kommune er udbyder,
grundsælger og brugsretsindehaver. Det Fynske
Musikkonservatorium er lejer af en del af bygningen. Odense Kommune kan benytte Odense Musikog Teaterhus i 25 år. Odense Musik- og Teaterhus
forventes færdigetableret i 2013.

Du kan læse mere om samarbejdsformer, se
konkrete eksempler og få indblik i erfaringer på
www.udbudsportalen.dk
Servicepartnerskaber version 2.0
Af chefkonsulent Morten Ringgård (monr@rm.com) og konsulent Kasper Lindskow (kal@rm.com), Rambøll Management Consulting.
Nye analyser viser, at offentlig-private servicepartnerskaber inden for forskellige kommunale
serviceområder fortsat har en meget begrænset
udbredelse i Danmark. I denne artikel argumenteres der for, at dette bl.a. kan tilskrives en fastlåst tilgang til brugen af partnerskabsmodellen.
Hvis udbredelsen af succesfulde partnerskaber
skal øges, er det nødvendigt at anvende en mere
fleksibel og strategisk tilgang til samarbejdsformen. Dette kan med fordel gøres allerede i
forbindelse med udarbejdelsen af ny udbuds-

strategi efter kommunalvalget d. 17. november
2010.
Servicepartnerskaber (i det følgende kaldet partnerskaber) som samarbejdsform mellem
den offentlige sektor og private leverandører er
ikke ny. Eksempelvis har Erhvervs- og Byggestyrelsen i en længere periode haft fokus på
udbredelsen af kendskabet til partnerskabsbaserede samarbejdsformer, ligesom en række offentlige myndigheder allerede har gennemført
egentlige partnerskabsudbud inden for forskellige offentlige serviceområder.
Som led i udarbejdelsen af en ny strategi
for fremme af partnerskaber og nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private
og offentlige sektor, har Rambøll i foråret 2009
bistået Økonomi- og Erhvervsministeriet med
en række analyser af danske og internationale
partnerskabsbaserede samarbejder, bl.a. inden
for de kommunale serviceområder:
Ældrepleje (drift af plejecentre)
Beskæftigelsesindsatsen
ESCO (energitjenesteydelser)
Drift og vedligeholdelse af ejendomme.
Analyserne viser, at partnerskaber inden for de
fire serviceområder fortsat har meget begrænset
udbredelse i Danmark. På baggrund af en survey blandt samtlige kommuner har vi kun identificeret omkring en håndfuld partnerskaber
indgået indenfor de seneste tre år – med undtagelse af beskæftigelsesområdet, som tegner sig
for væsentligt flere partnerskabsinspirerede
udbud.
Når vi spørger kommunerne om, hvorfor
der ikke er etableret flere partnerskaber på serviceområderne, er de typiske begrundelser, at
samarbejdsformen begrænser kommunens styringsmuligheder og usikkerhed om, hvorvidt de
økonomiske gevinster udvejer omkostningerne.
Vi mener, at denne opfattelse af partnerskaber
kan skyldes en for snæver opfattelse af selve
partnerskabskonceptet.
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Hvad er partnerskaber?
Der findes ikke en formel definition af partnerskaber, men samarbejdsformen karakteriseres
ofte som et koncept med en række egenskaber,
som står i skarp kontrast til klassiske udbud.
Følgende egenskaber ved partnerskaber bliver
ofte fremhævet:
1. Et partnerskab er karakteriseret ved længevarende samarbejdsrelationer, hvilket afspejler sig i kontraktlængden.
2. Et partnerskab består af ydelser, som er relativt svære at specificere.
3. Et partnerskab implicerer, som følge af
komplekse ydelser, en mindre detaljeret
kravspecifikation, som efterlader rum for innovation og mulighed for tilpasning af opgavevaretagelsen på baggrund af dialog og tillid.
4. Et partnerskab har fokus på at udvikle ydelser og processer med afsæt i fælles målsætninger.
5. Et partnerskab styres gennem fleksible økonomiske incitamentsstrukturer, således at
den private partner præmieres, hvis opgaven
løses over forventning.
Ovenstående egenskaber giver helt særlige potentialer for innovation, realisering af økonomiske gevinster samt gensidig læring. Det er imidlertid vores opfattelse, at anvendelsen af samtlige af partnerskabsmodellens elementer i visse
sammenhænge kan medføre et unødvendigt
styringstab og bevirke, at samarbejdsformen
bliver tidskrævende og omkostningsfuld – set i
forhold til klassiske udbud eller fortsat offentlig
varetagelse af opgaverne. Derved ikke sagt, at
offentlig-private samarbejder, baseret på ovenstående karakteristika, er uhensigtsmæssige
eller dårlige samarbejder.
Stor diversitet i partnerskaberne
De partnerskabsbaserede samarbejder, vi har
kendskab til, indeholder alle en række af de
egenskaber, som karakteriserer et partnerskab i
dets ”rene” form. Partnerskaberne varierer imid-

lertid betydeligt i form og indhold, og i de fleste
tilfælde befinder de sig i et kontinuum mellem
klassiske udbud og rene partnerskaber. Tabellen
nedenfor opsummerer i en række definerende
karakteristika ved faktiske partnerskaber på fire
kommunale serviceområder, som vi for nyligt
har undersøgt.
Ældrepleje

1. Aftalelængde

2. Sværhedsgrad i
forhold til at
specificere
ydelsen
3. Kravspecifikationens
detaljeringsgrad
4. Graden af
fokus på
udvikling af
samarbejdet
5. Graden af
anvendelse
af fleksible
økonomiske
incitamenter

ESCO (energitjenesteydelser)

Beskæftigelsesområdet

Drift og
vedligeholdelse
af ejendomme

Lang/
mellem

Lang

Kort

Lang/
mellem

Høj/
mellem

Høj/mellem

Høj

Høj/
mellem

Høj

Mellem

Lav/
mellem

Lav/
mellem

Lav/
mellem

Høj

Mellem

Lav/
mellem

Lav/
mellem

Høj

Høj/
mellem

Lav

Et eksempel på variansen i partnerskaberne er
aftalelængderne. På ældreplejeområdet er disse
generelt lange (fire år eller længere), hvilket
også er karakteristisk for et partnerskab i dets
rene form. Den lange kontraktlængde begrundes
ofte med et ønske om stabilitet inden for et følsomt område. På beskæftigelsesområdet er aftalelængderne derimod ofte relativt kortvarige,
hvilket typisk begrundes med, at længerevarende relationer skaber manglende tilpasningsdygtighed i et hurtigt, skiftende marked.
Sværhedsgrad i forhold til at specificere
ydelsen, kravspecifikationens detaljeringsgrad,
graden af fokus på udvikling af samarbejdet
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samt graden af anvendelse af fleksible økonomiske incitamenter er ligeledes faktorer, som
varierer betydeligt partnerskaberne imellem
inden for de fire serviceområder. Partnerskaberne på de fire områder har imidlertid det til fælles, at de hver især er tilpasset konteksten inden
for det enkelte serviceområde, hvilket er med til
at sikre og optimere balancen mellem omkostninger og økonomiske gevinster samt styringskapaciteten i samarbejdet.
På vej mod servicepartnerskaber version 2.0.
Partnerskaber giver en række gevinster for både
den offentlige og private part, som ikke på
samme måde er mulige at opnå ved det klassiske udbud. Årsagen skal bl.a. findes i, at samarbejdsformens styringslogik giver mulighed for
at udnytte begge parters viden og ressourcer.
Ikke alle aspekter af den rene partnerskabsmodel er imidlertid lige relevante på det enkelte
serviceområde – eller for den enkelte kommune.
Overvejelser om anvendelsen af partnerskaber i forbindelse med udbud bør derfor være
funderet på en strategisk beslutning, som indebærer til- og fravalg, afhængigt af samarbejdsområdet. Det skal i den forbindelse overvejes,
hvilke partnerskabselementer, der skaber merværdi, og hvilke elementer der er uhensigtsmæssige eller uforholdsmæssigt omkostningsfyldte. Det er netop denne fleksibilitet, som
karakteriserer de få, men succesfulde partnerskaber, der rent faktisk findes i de danske kommuner.
Kommunalvalget nærmer sig, og inden
udgangen af valgperiodens første år er kommunerne forpligtet til at afklare anvendelsen af
konkurrenceudsættelse. Som led i denne afklaring skal kommunerne udarbejde en udbudsstrategi, som beskriver, hvilke områder udbud skal
anvendes på. Vi mener, at det i denne forbindelse vil være oplagt at indtænke anvendelsen af en
mere fleksibel partnerskabsmodel, hvor samar-

bejdsformens elementer tilpasses strategisk til
den opgavemæssige og kommunale kontekst.
Korte nyheder
Nye erfaringer med OPP fra Storbritannien:
http://www.publicfinance.co.uk/news/2009/1
0/pfi-projects-going-over-budget-auditorsfind/
Ny publikation fra BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde. Læs mere her:
http://www.kr.dk/cache/article/file/BDO_KR
s_Taenketank__Konkurrenceudsaettelse_For
tsaet_den_begraensede_udvikling_eller_inte
nsiver_indsatsen_nu.pdf
Udenlandske OPS erfaringer: Erhvervs- og
Byggestyrelsens OPS-rejsehold har besøgt
fem OPS-projekter i udlandet og samlet erfaringerne i en ny publikation. Du kan bl.a. læse om, hvordan en irsk musikskole gennem
et OPP-projekt har fået mulighed for at tilbyde deres elever instrumenter i verdensklasse. Læs
hele
publikationen
på
http://www.ebst.dk/udenlandske-erfaringer
Redaktionelle fakta
OPP-nyt formidler erfaringer med partnerskaber
fra forskning og praksis. Nyhedsbrevet er uafhængigt af økonomiske interesser og udsendes
halvårligt. Nyhedsbrevet redigeres af ph.dstipendiat Ole Helby Petersen, Copenhagen
Business School. Artikler bragt i OPP-nyt er
udtryk for den enkelte forfatters holdninger og
er ikke udtryk for redaktørens eller CBS’ holdning. OPP-nyt er åbent for indlæg fra alle med
interesse for offentlig-privat samspil. Kontakt
redaktøren på e-mail ohp.cbp@cbs.dk for nærmere aftale om bidrag.
Tidligere udgaver af OPP-nyt ligger på Udbudsportalen.dk og kan findes her:
http://www.udbudsportalen.dk/519818
http://www.udbudsportalen.dk/519820
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