
 

   

 

 

Laura Svaneklink, chefkonsulent 

lans@di.dk 

 

Bertil Egger Beck, konsulent 

beeb@di.dk 

 

Peter Beyer Østergaard, student 

pebo@di.dk 

JANUAR 2017 

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke 

Kommuner og andre offentlige indkøbere bruger ikke i 
tilstrækkelig grad mulighederne i udbudsloven for at 
styrke det offentlig-private samarbejde. De nye udbuds-
former anvendes stort set ikke, og tidsfristerne er blevet 
kortere. Det har negative konsekvenser for virksomhe-
dernes muligheder for at levere gode tilbud. Der er dog 
indikationer på, at de offentlige indkøbere har fulgt inten-
tionen med udbudsloven om at lægge større vægt på kva-
litative konkurrenceparametre. 
 
Den 1. januar 2016 trådte Danmarks første udbudslov i kraft. Den 

implementerer EU’s udbudsdirektiv fra 2014 og regulerer samarbej-

det mellem offentlige indkøbere og virksomheder. Særligt mulighe-

derne for dialog i udbudsprocessen og innovation i opgaveløsningen 

er centrale elementer i den nye udbudslov. 

 

Da daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fik 

Folketingets godkendelse af udbudsloven i november 2015, var løf-

tet: ”Med den nye udbudslov får vi rammerne for et mere effektivt 

samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder. Det vil 

give bedre og billigere løsninger til gavn for danskerne”. Konkret 

vurderede Erhvervs- og Vækstministeriet, at udbudsloven kan føre 

til effektiviseringer for 800 mio. kr. i den offentlige sektor.  
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DI har igennem 2016 fulgt de offentlige aktørers udbudspraksis. I 

det følgende gennemgås tre centrale områder i den aktuelle praksis, 

hvor reglerne er ændret fra årsskiftet 2015-2016 med udbudsloven. 

Alle tre delanalyser er baseret på data fra Europa-Kommissionens 

udbudsdatabase Tenders Electronic Daily. Databasen indeholder 

oplysninger om alle udbud, der har en kontrakt, som er højere end 

tærskelværdierne i udbudsdirektivet.  

 

Som analysen viser, udnytter de offentlige aktører endnu ikke til 

fulde mulighederne for at skabe innovation i den offentlige sektor. 

Samtidig har virksomhederne fået vanskeligere vilkår i deres til-

budsafgivning igennem kortere tidsfrister. Det betyder, at den of-

fentlige sektor risikerer at få mindre gode løsninger, end de ellers 

kunne have fået. Dog ses også lyspunkter i den aktuelle udbudsprak-

sis, da der er indikation på, at virksomhederne i større udstrækning 

end tidligere får mulighed for at konkurrere på at tilbyde den offent-

lige sektor bedre kvalitet.  

 

Svag udnyttelse af innovationsfremmende udbudsformer  

Når offentlige indkøbere gennemfører et udbud, skal de indled-

ningsvist vælge, hvilken udbudsform og dermed proces som udbud-

det skal køre efter. Offentlige indkøberes valg af udbudsform er af-

gørende for omfanget af de administrative omkostninger. Desuden 

har udbudsformerne betydning for leverandørernes betingelser for 

at bringe deres kompetencer i spil. 

 

Udbudsloven ændrer på udbudsformerne, så dialog og innovation 

fremmes. Eksempelvis indføres de såkaldte innovationspartner-

skaber, imens muligheden for at brug konkurrencepræget dialog 

udvides. Det er udbudsformer, der giver mulighed for at åbne ud-

buddene op for de aktører på markedet, som har bedst forudsætnin-

ger for at løse opgaven. Det skyldes, at både innovationspartnerska-

ber og konkurrencepræget dialog indebærer større dialog med mar-

kedet, og det giver private aktører bedre betingelser for at udvikle 

og afprøve nye løsninger. 

 

Desværre udnyttes de nye dialog- og innovationsfremmende ud-

budsformer kun i meget begrænset omfang. DI’s analyse viser, at 

der i 2016 kun er offentliggjort ét udbud baseret på udbudsformen 

innovationspartnerskaber. Samtidig ses også, at udbudsformen 

konkurrencepræget dialog alene benyttes i meget begrænset ud-

strækning svarende til 15 gange i 2016.  

 

Mange virksomheder vil gerne tilbyde deres innovationskraft og bi-

drage til at udvikle opgaveløsningen i den offentlige sektor. Den ak-

tuelle praksis indikerer, at den offentlige sektor ikke endnu har fået 

forløst potentialet i den nye udbudslov og for alvor efterspørger 

virksomhedernes input til at skabe innovation.   
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Brug af udbudsformer før og efter den nye udbudslov  

 
Kilde: DI-beregninger på baggrund af udtræk fra Tenders Electronic Daily 

 

Analysen viser desuden, at der i 2016 har været en klar stigning i 

brugen af udbudsformen offentligt udbud. Samtidig har der været 

et markant fald i brugen af udbudsformen begrænset udbud. Denne 

forandring er i nogen grad forventet, da udbudsloven gør det mindre 

fordelagtigt for offentlige myndigheder at benytte udbudsformen 

begrænset udbud. Ændringen afspejler en justering i de bagvedlig-

gende EU-regler, hvorfor de danske udbudsregler er tilpasset i over-

ensstemmelse hermed. Konkret stilles nu krav om, at hele udbuds-

materialet inklusiv kravsspecifikation skal offentliggøres fra ud-

budsprocessens start og ikke først efter prækvalifikationen, som de 

tidligere udbudsregler fastslog.  

 

Faldet i brugen af begrænset udbud, og stigningen i brugen af of-

fentligt udbud, skaber risiko for, at virksomhederne samlet set af-

holder større transaktionsomkostninger, når der skal afgives tilbud. 

Det skyldes, at der i modsætning til begrænset udbud ikke foretages 

prækvalifikation af tilbudsgivere, når der gøres brug af offentligt ud-

bud. Det betyder, at der typisk er et højt antal virksomheder, der 

bruger ressourcer på at afgive tilbud på den udbudte opgave. 

 

Stort fald i tilbudsfristerne   

Det er de offentlige indkøbere, der fastsætter tidsfristen for at afgive 

tilbud på udbudte opgave. Tidsfristen må dog ikke være kortere end 

de lovbestemte minimumsfrister, og samtidig stiller reglerne krav 

om, at tidsfristen skal være passende. Udbudsloven har medført en 

afkortning af minimumsfristerne sammenlignet med tidligere, da 

de bagvedliggende EU-regler er ændret på tilsvarende vis. 

 

Tidsfristerne i udbudsloven blev ændret for at give de offentlige ind-

købere større fleksibilitet i den forventning, at de ikke systematisk 

vil udnytte denne fleksibilitet til at afkorte tidsfristerne, da de stadig 

skal være passende i forhold til opgavens omfang. DI’s analyse viser, 

at offentlige indkøbere i praksis har givet kortere frister til virksom-

hederne i deres udbud efter ændringen af reglerne for minimums-

frister.  
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Beregningerne er afgrænset til tidfrister i offentligt udbud, som er 

den udbudsform, der anvendes ved langt de fleste gennemførte ud-

bud i Danmark. Konkret viser beregningerne, at den gennemsnitlige 

tidsfrist under de tidligere udbudsregler lå nogenlunde stabilt om-

kring 49 dage. Med den nye udbudslov er den gennemsnitlige tids-

frist faldet til 42 dage. Det vil sige, at tidsfristerne i gennemsnit er 

faldet med cirka syv dage.  

 

Udvikling i gennemsnitlig tidsfrist ved udbudsformen offentligt udbud  

 

Kilde: DI-beregninger på baggrund af udtræk fra Tenders Electronic Daily 

 

De faldende tidsfrister begrænser virksomhedernes muligheder for 

levere optimale løsninger til den offentlige sektor. Det skyldes, at det 

er tidskrævende at sammensætte et godt tilbud. Nærmere bestemt 

skal virksomhederne gennemlæse udbudsmaterialer og kontrakbe-

stemmelser på ofte hundredevis af sider, kortlægge og prissætte ri-

sici, lave aftaler med underleverandører og i nogle tilfælde få tilbud 

godkendt i moderselskabet. Når offentlige myndigheder forkorter 

tidfristerne, risikerer de derfor at få dårligere løsninger. Det bety-

der, at borgerne ikke får den bedst mulige service for deres skatte-

kroner. 

 

For udbud efter udbudsformen begrænset udbud ses også, at tidfri-

sterne er faldende i 2016 sammenlignet med tidligere år. Tendensen 

til faldende tidsfrister er således bredt gældende.  

 

Mulighed for større fokus på kvalitet  

Med udbudsloven er der også ændret i reglerne for de såkaldte til-

delingskriterier. Det vil sige de konkurrenceparametre, som offent-

lige myndigheder kan gøre brug af, når de sender opgaver i udbud. 

Udbudsloven fastslår, at offentlige myndigheder skal vurdere, hvad 

der er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det betyder, at lave-

ste pris er afskaffet som selvstændigt tildelingskriterium. Deri er der 

en intention om, at kvalitetetskriterier skal fylde mere i offentlige 

myndigheders vurdering af indkomne tilbud.  
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DI har foretaget en stikprøve for at undersøge om offentlige indkø-

bere i praksis har givet kvalitetskriterierne større vægt i bedømmel-

sen de indkomne tilbud. Stikprøven omfatter alle danske EU-udbud 

på rengøringsområdet gennemført i perioden 2014-2016. Rengø-

ringopgaver har en central betydning i den sammenhæng, da rengø-

ring et serviceområde, der udgør en stor del af de driftsopgaver, som 

kommuner, regioner og statslige institutioner sender i udbud. 

 

DI’s analyse viser, at andelen af rengøringsudbud, som udelukkende 

afgøres på baggrund af pris, er faldet med 14 procentpoint efter im-

plementering af udbudsloven. I 2016 blev der således anvendt lave-

ste pris som eneste afgørende faktor i 15 pct. af rengøringsudbud-

dene. 

 

For de øvrige rengøringsudbud er der udover prisen anvendt mindst 

ét kvalitetskriterium. Det drejer sig om kriterier som leveringssik-

kerhed, kundetilfredshed og planlægning af kontraktopstarten. For 

disse udbud har DI undersøgt, hvad der er den gennemsnitlige pris-

vægt, altså hvor meget prisen har af betydning, når bedste tilbud 

udvælges. Her viser analysen ligeledes, at offentlige ordregiveres fo-

kus på pris har været faldende. Helt konkret er den gennemsnitlige 

prisvægt faldet med 6 procentpoint i perioden 2014-2016. 

 

Figur 3: Brugen af pris og kvalitet som kriterier i udbud  

 

Kilde: DI-beregninger på baggrund af udtræk fra Tenders Electronic Daily 

 

Stikprøven giver en indikation på, at der som følge af udbudsloven 

er kommet lavere prisvægt og et større fokus på andre kvalitetspa-

rametre. Det er en udvikling, som private virksomheder har efter-

spurgt gennem mange år, og som virksomhederne gerne ser fortsæt-

ter. Det skyldes, at det styrker betingelserne for, at virksomhederne 

kan levere innovative løsninger, når konkurrencen om offentlige op-

gaver handler om kvalitetskriterier. 
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