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UDFORDRING

• Offentlige har ikke dialog med 
leverandører

• Offentlige undersøger ikke markedet

• Offentlige har svært ved at beskrive 
sine behov – anvender teknisk 
kravspecifikation

• Offentlige har svært ved at fastsætte 
evalueringskriterier

• Der forhandles ikke

• Der er fokus på lav pris frem for 
innovation og funktion

• Når kontrakt er indgået er der 
modsatrettede interesser
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BEGREBER

Markedsdialog
Udbudsfri 

OPI
Udbud
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• Markedsundersøgelse 

inden udbud

• Markedsafklaring

• Møder med sælgere

• Uformel dialog

• Teknisk dialog 

• Ikke-gensidigt 

bebyrdende aftaler

• Forsknings- og 

udviklingsaftaler

• (PCP, 

Prækommercielle 

indkøb)

• Begrænset udbud 

• Funktionsudbud

• Konkurrencepræget dialog

• Udbud med forhandling

• Innovationspartnerskab

• Projektkonkurrence

• OPP/OPS

• Servicepartnerskab og partnering

• Totalentrepriseudbud

• Koncessionsudbud

• Samlet udbud



INNOVATION
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Innovation/viden

Inno-
vation

Indkøb

Proces

Nuværende
resultat af udvikling
Opnået værdi

Anvendelse

Innovation/viden

Proces

Innovation/viden Indkøb

OPI

Muligt
resultat af udvikling
Opnået værdi

Anvendelse

https://www.eurodiaconia.org/category/themes/social-and-health-care-services/social-innovation/
http://mettehoegsted.dk/foredrag/


MARKEDSDIALOG

Markedsdialog
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• Markedsundersøgelse inden udbud

• Markedsafklaring

• Møder med sælgere

• Uformel dialog

• Teknisk dialog 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/people-dialog-vector-624656


• Udbudsloven § 39, stk. 1 

• ”En ordregiver kan, inden der iværksættes en udbudsprocedure gennemføre markedsundersøgelser
med henblik på at udforme udbuddet og informere økonomiske aktører om ordregiverens 
udbudsplaner og krav i forbindelse med udbuddet”

• ”ordregiver kan i den forbindelse have dialog med og modtage rådgivning fra økonomiske 
aktører. Rådgivningen kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af  udbuddet, forudsat at 
dette ikke medfører en overtrædelse af  principperne i § 2.” 
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MARKEDSDIALOG



• Hvordan gennemføres markedsdialog?

• Indhentelse af  viden til brug for udformning af  udbudsmaterialet 

• Ingen formelle krav til gennemførelse

• Tale med en, flere eller samtlige relevante aktører

• Dialog kan ske mundligt eller skriftligt

• Tæt på udbud

Ordregiver skal sikre, at dialog ikke fører til konkurrencefordel for deltagende virksomhed

Alle relevante oplysninger fra dialog skal indgå i udbudsmaterialet, og tidsfrist fastsættes, så evt. tidsmæssigt 
forspring udlignes
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MARKEDSDIALOG



Ordregiver skal ”træffe passende foranstaltninger for at undgå, at konkurrencen fordrejes af  den pågældende 
økonomiske aktørs deltagelse i udbuddet.”

• Krav til foranstaltning (minimum):

1) Relevante oplysninger udvekslet med aktør indgår i udbudsmaterialet 

2) Fastsættelse af  tilstrækkelig lang tidsfrist

• Ordregiver skal dokumentere afvikling af  udbud, herunder pligt til at dokumentere, hvilke passende 
foranstaltninger, der er truffet, jf. § 39. 

• Oplysning om trufne foranstaltninger skal fremgå af  udbudsrapport, jf. § 174 

• Markedsdialog indebærer ikke ulovlig statsstøtte, når alle oplysninger stilles til rådighed for andre 
tilbudsgivere. 
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MARKEDSDIALOG



MARKEDSDIALOG – KLAGENÆVNSPRAKSIS

FN-Byen (KLFU 31/5-2010)

• Omfattende forundersøgelser

• Fordel ved efterfølgende rådgiver/projekteringsudbud

• Nej, fordi rapport fra forundersøgelser var lagt frem 

• Dermed var konkurrencefordelen udlignet: ”Den konkurrencemæssig fordel (…) er herefter i det væsentlige 
udlignet”
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UDBUDSFRI OPI

Udbudsfri

OPI
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• Ikke-gensidigt 

bebyrdende aftaler

• Forsknings- og 

udviklingsaftaler

• PCP, 

Prækommercielle 

indkøb



• Hvordan OPI – fokuspunkter

✓Hjemmel

✓Udbudsret

✓Udbudsfrihed

✓Inhabilitet

✓Statsstøtte

✓Rettigheder
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UDBUDSFRI OPI



Hvis en ordregiver har hjemmel til at varetage en opgave og til at foretage indkøb, har

ordregiveren normalt også hjemmel til at gennemføre et OPI med henblik på at forbedre

opgavevaretagelsen.

• Forvaltningsretlige principper blandt andet om økonomisk forsvarlig forvaltning og saglighed

skal overholdes

• Hjemlen kan være kommunalfuldmagten

OFFENTLIGRETLIG HJEMMEL
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Den ene mulighed: Udbudsloven § 24 nr. 24:

• I denne lov forstås ved offentlige kontrakter: 

• Gensidigt bebyrdende kontrakter, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere 

ordregivere, og som vedrører udførelsen af  bygge- og anlægsarbejder eller levering af  varer eller tjenesteydelser.
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UDBUDSFRIHED – ”IKKE-GENSIDIGT BEBYRDENDE AFTALE”

Et OPI-projekt er udbudsfrit, når der ikke er tale om et indkøb, men 

om et samarbejde, hvor parterne kun hver især bidrager til fælles 

udviklingsmål/-aktivitet !



• Den anden mulighed: Udbudslovens § 22

• Denne lov gælder kun offentlige tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling (…), når udbyttet 

udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed og tjenesteydelsen fuldtud betales af  

ordregiveren
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UDBUDSFRIHED – FORSKNING OG UDVIKLING

Et OPI-projekt – om forskning og udvikling - er udbudsfrit,  

hvis

• projektresultatet ikke udelukkende tilfalder den 

ordregivende myndighed eller 

• tjenesteydelsen ikke fuldt ud betales af  ordregiveren



FRI mod Miljøministeriet (KLFU 27/3-2012): Stenrev ved Læssø

Udbudsfri 

• da forskning og udvikling på kr. 144 mio. 

• da pligt til at offentliggøre resultat

• og da accessorisk ydelse på kr. 27 mio.

Udbudsloven og har ændret reglerne på to punktet:

1. Den privates ret og pligt til at offentliggøre resultatet og fiktiv samfinansiering er ikke nok, jf. 
bemærkningerne til § 22 og direktivets betragtning 35

2. Accessoriske ydelser kan kun ”tages med”, hvis de ikke objektivt kan adskilles, jf. udbudslovens § 26, stk. 3 
og 4. Samlet kontrakt skal begrundes konkret - og underbygges objektivt – med årsager, som kan være af  
såvel teknisk som økonomisk karakter.  
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UDBUDSFRI OPI - PRAKSIS

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/planter-og-dyr-stortrives-efter-rev-ved-laeso-er-genoprettet


MODELAFTALEN

1. AFTALETYPE

1.3 For de offentlige og private parter er nærværende OPI-
aftale enten ikke en gensidigt bebyrdende aftale, som dette 
begreb er defineret i EU udbudsdirektivet artikel 2, stk. 1, nr. 
5, i udbudslovens § 24, nr. 24 og i tilbudslovens § 15b, nr. 4; 
eller omfattet af  undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets 
artikel 14 og udbudslovens § 22; eller en aftale om mindre, 
særligt tilpassede ydelser til Projektet, som har været 
konkurrenceudsat, hvorfor aftalen ikke er underlagt 
udbudspligt efter udbudsdirektivet og udbudsloven eller 
tilbudsloven.

1. AVTALSTYP

1.3 För offentliga och privata aktörer innebär detta OPI-avtal
antingen ett icke ömsesidigt förpliktande avtal, jfr definitionen 
av offentligt kontrakt i EU:s upphandlingsdirektiv artikel 2, 1 
st. 5 p., eller ett avtal som omfattas av undantagsbestämmelsen
i upphandlings-direktivets artikel 14 och undantaget för
forsknings- och utvecklingsavtal i lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) eller ett avtal om  mindre, 
skräddarsydda tjänster för Projektet som varit
konkurrensutsatta, varför avtalet inte är föremål för
upphandlingsplikt enligt upphandlingsdirektivet och
nationell upphandlingslagstiftning.
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BLANDEDE KONTRAKTER

Udbudslovens § 26:

§ 26, stk. 4: Kan de forskellige dele af  en kontrakt ikke objektivt adskilles, tildeles 
kontrakten efter reglerne, der gælder for den type ydelse, der udgør kontraktens 
hovedformål.

Skal kunne begrundes konkret og underbygges af  objektive forhold af  teknisk eller 
økonomisk art.
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BLANDEDE KONTRAKTER

Udbudlovens §§ 80 og 81:

§ 80, stk. 3, nr. 2 og 3, og stk. 4: Ingen udbudspligt, hvis bygge- og anlægsarbejder, 
varer og tjenesteydelser eller tjensteydelser kun kan leveres af  en bestemt
økonomisk aktør på grunde af

• Manglende konkurrence af  tekniske årsager eller

• Beskyttelse af  eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

• hvis der ikke findes rimeligt alternativ og

• hvis den manglende konkurrence ikke er resultat af  en kunstig indskrænkning af  
udbudsvilkårene 

§ 81, stk. 1, nr. 1: Ingen udbudspligt for varer, der alene er fremstillet med henblik 
på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling.
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BLANDEDE KONTRAKTER 

Udbudslovens § 26-spørgeskema

Omfatter projektet andre dele end tjenesteydelser om forskning og udvikling ?

• Hvis nej: Udbudsfrit OPI

• Hvis ja: Er hovedformålet tjenesteydelser om forskning og udvikling?

• Hvis nej: Andet indkøb*

• Hvis ja: Kan de andre dele adskilles objektivt ?

• Hvis ja: Udbudsfrit OPI og andet indkøb*

• Hvis nej: Udbudsfrit OPI

*) Se næste side
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BLANDEDE KONTRAKTER

Udbudslovens §§ 80-81 spørgeskema

Omfatter det andet indkøb* varer, som alene er fremstillet med henblik på forskning, 
forsøg, undersøgelse eller udvikling ?

• Hvis ja: OPI-vareindkøb

• Hvis nej: Kan det andet indkøb* kun leveres af  en bestemt økonomisk aktør på 
grund af  manglende konkurrence af  tekniske årsager eller beskyttelse af  

eksklusive rettigheder ?
• Hvis ja: Udbudsfrit indkøb

• Hvis nej: Udbudspligtigt indkøb

*) Se forrige side
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HVAD ER PCP / PRÆKOMMERCIELLE INDKØB ?
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UDBUDSLOVEN OG ANNONCERING M.V.

Udbudslovens §§ 191-193 om ”Offentlige indkøb under tærskelværdierne”

§191: Annonceringspligt, hvis klar grænseoverskridende interesse

§ 193: Skal sikre, at indkøb foregår på markedsvilkår. Det kan efter omstændighederne ske ved 
indhentelse af  et tilbud, uden annoncering, hvis der ikke er klar grænseoverskridende interesse

Begge bestemmelser vedrører kontrakter under tærskelværdierne.

Efter udbudslovens § 22 gælder loven (som helhed) ikke for de pågældende OPI-aftaler
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ANNONCERING OG ANDEN OFFENTLIGGØRELSE AF OPI-PROJEKTER

DR-kendelsen og reglerne om iagttagelse af en passende grad af offentlighed

Danmarks Radio-kendelsen (KLFU 4/2-2013):

(…) en klar grænseoverskridende interesse (…)

Pligt til at sikre en passende grad af  offentlighed 

To aftaler - i alt ca. kr. 16 mio.

Ikke-danske virksomheder var inviteret

Dansk tekstning skal ikke nødvendigvis udføres i Danmark (forudsætning om kendskab til dansk kan ikke i sig selv føre til andet resultat) 

Pligten opfyldt ved løbende oplysninger på DR’s hjemmeside om:

Indgåede kontrakter og løbetider

Kortfattede oplysninger om planlagte udbud og tilbudsindhentninger m.v.

Oplysning om kontaktperson

(Selv om det ikke konkret kunne dokumenteres, at de konkrete aftaler har været offentliggjort på denne måde.
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ANNONCERING OG ANDEN OFFENTLIGGØRELSE AF OPI-PROJEKTER

KLFU-kendelse af 5. oktober 2016

Sundhedsfaglige vikarydelser.

Kontraktens værdi: ca.  Kr. 60-90 mio.

Ikke en klar grænseoverskridende interesse

Ordregiverens vurdering af spørgsmålet, at kontrakten alene kunne udføres ved fysisk tilstedeværelse i Danmark,

at der skulle være relativt kort responstid,

at der var lagt vægt på, at tilbudsgiver havde repræsentation i lokalområdet,

at ordregiveren kunne opsige kontrakten med et varsel på 6 måneder,

at der ikke var sikkerhed for en bestemt omsætning, og

at der var krævet dansk autorisation for social‐ og sundhedsassistenter.
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MODELAFTALEN OM ANNONCERING

2. PROJEKTBESKRIVELSE

2.1 Projektet er beskrevet i projektbeskrivelsen (Bilag 1)
(”Projektbeskrivelsen”).

2.2 Baggrunden for Projektet er, at Projektets offentlige 
parter, [offentlig part(er)], ud fra et ønske om at [En kort 
beskrivelse af  baggrunden for Projektet, og eventuelt en 
kort beskrivelse af, hvordan aftalen er kommet i stand, 
herunder om Projektet har været annonceret og/eller 
modtager støtte m.v.].

2.3 Projektets forløb og faser fremgår nærmere af  Projektets 
tidsplan (Bilag 2) og projektøkonomi (Bilag 3).

2. PROJEKTBESKRIVNING

2.1 Projektet är beskrivet i projektbeskrivningen (Bilaga 1) 
(”Projektbeskrivningen”) 

2.2 Bakgrunden til Projektets offentliga parter [offentlig 
part(er)] utifrån en önskan att [En kort beskrivning av 
bakgrunden till Projektet och eventuellt en kort beskrivning 
av hur avtalet kommit till stånd, t.ex. om Projektet 
annonserats och/eller mottar statligt stöd, etc.]

2.3 Projektets genomförande och faser framgår närmare av 
Projektets tidsplan (Bilaga 2) och projektekonomi (Bilaga
3).
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• MEN muligheden for dette afhænger af  hvad der aftales om parternes ret til at udnytte 
projektresultatet  

• Disse forhold skal reguleres i aftalen om udviklingsprojektet i form af  

✓ en pligt for den offentlige part til at udbyde på denne måde, og 

✓ en pligt for den private part til at give licens til projektresultatet i fornødent omfang
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UDBUDSFRI OPI – SIKRING MOD INHABILITET

Projektresultatet gøres tilgængeligt for andre i god tid, jf. 

udbudslovens § 39



MODELAFTALEN OM INHABILITET

11. EFTERFØLGENDE UDBUD

11.1 Det påhviler de offentlige parter 
[offentlige parter] så vidt muligt at 
tilrettelægge og gennemføre
efterfølgende indkøb og udbud, der har 
sammenhæng med projektresultaterne 
eller det konkrete forsøgsanlæg, på en 
sådan måde, at de øvrige parter, 
rådgivere og leverandører i Aftalen og 
jf. bilag 5 ikke bliver inhabile [...]

11. EFTERFÖLJANDE 
UPPHANDLING

11.1 Det åligger offentliga parter 
[offentliga parter] att så långt som 
möjligt organisera och genomföra
efterföljande inköp och upphandling, 
som hänger samman med 
projektresultatet eller den specifika
försöksanläggningen på ett sådant sätt, 
att övriga parter, rådgivare och
leverantörer i Avtalet och enligt bilaga 5 
inte kommer att diskvalificeras […]
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MODELAFTALEN OM INHABILITET

11.2. (…) Dokumentationen udarbejdes som et 
dynamisk dokument, hvor parterne forinden et 
udbud har mulighed for at undtage oplysninger af  
fortrolig karakter som er uden betydning for et udbud. 
Parterne skal også inden et udbud gives mulighed for at 
frigive oplysninger, der oprindeligt var tilført det 
dynamiske dokument som Baggrundsviden - uden at 
være en for udbuddets gennemførelse nødvendig 
baggrundsviden - hvis det efterfølgende viser sig, at 
oplysningerne skal indgå i et udbud for at parten 
bevarer sin habilitet.

11.2 (…)Dokumentationen ska sammanställas som ett
dynamiskt dokument, där parterna i en upphandling
har möjlighet att utesluta information av konfidentiell
karaktär som är irrelevant för en upphandling. Parterna 
ska också under en upphandling tillåtas att lämna ut 
information som ursprungligen tillfördes detta 
dokument som Bakgrundskunskap – utan att vara en 
för upphandlingens genomförande nödvändig 
Bakgrundskunskap – om det senare visar sig att 
upplysningarna måste ingå i upphandlingen för att 
parten inte ska behöva uteslutas.
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UDBUDSFORMER

Udbudsformer
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• Begrænset udbud 

• Funktionsudbud

• Konkurrencepræget dialog

• Udbud med forhandling

• Innovationspartnerskab

• Projektkonkurrence

• OPP/OPS

• Servicepartnerskab og partnering

• Totalentrepriseudbud

• Koncessionsudbud

• Samlet udbud



INNOVATIONSPARTNERSKABER – en procesmodel
Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen

INNOBA og Lundgrens
30



PROCESMODEL – UDBUDSLOVENS §§ 73-79 – WWW.BEDREUDBUD.DK
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• Innovationspartnerskaber giver offentlige parter mulighed for at 
skabe innovative løsninger i samarbejde med private 
leverandører samtidig med en option på at købe løsningen 
bagefter.

• Forudsætningen for innovationspartnerskaber er en afgrænset 
problemstilling, som partnerskabet kan tage udgangspunkt i. 
Herefter følger 5 overordnede trin:

• I opstarten undersøges brugerbehov ift. problemstillingen, 
potentialet og business casen ved at løse problemet afdækkes og 
succeskriterier opstilles.

• Derefter gennemføres en markedsdialog for at undersøge 
hvilke kompetencer og løsningsmuligheder markedet kan 
bidrage med i udviklingen af  en løsning. 

• På den baggrund gennemføres et udbud og der indgås aftaler 
om partnerskab med virksomheder om udvikling af  et eller 
flere bud på en løsning.

• Der gennemføres et innovationsforløb for at udvikle løsninger 
i et tæt samarbejde mellem offentlige og private parter.

• Endelig indkøbes den løsning, der bedst lever op til de 
oprindeligt opstillede succeskriterier.

• På den følgende slide illustreres trin 1 til 5.

Innovation s -
partnerskab

Innovation s -
partnerskab

Forhandling med til

b

uds gi v ere

Udbud af innovation s par tner skab

Dialog med virksomheder og eksperter

Behovsafkla r ing og bus i ness c ase

Køb

Tilbud 2 Tilbud 3

Innovation s -
konsortie

 

5
Innovation s -
konsortie

 

4
Innovation s -
konsortie

 

3
Innovation s -
konsortie

 
2

Innovation s -
konsortie  1

Tilbud 1

Etablering af innovation s par tner skaber

OPSTART

MARKEDSDIALOG

UDBUD

INNOVATION

INDKØB



DIR: +45
MAIL:

/ MOB: +45
@LUNDGRENS.DK @LUNDGRENS.DK

KONTAKT
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ADVOKAT (L), PARTNER

3525 2962 2929 0393

SØREN HILBERT

SHI

• Søren har i mere end 20 år rådgivet om offentlig 
virksomhed og projektudvikling. 

• Har han arbejdet intensivt med offentlig-private 
forretningsmodeller, by- og arealudvikling, smart 
city, offentligt salg af fast ejendom, udbud, OPI 
og innovationspartnerskaber.

• Har medvirket ved udarbejdelse af 
standardaftalerne for OPI 
(http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoeje
r/opi-modelaftale-3/) og af procesmodellen for 
opstart af innovationspartnerskaber 
(http://www.bedreudbud.dk/innovationspartner
skaber) og underviser ofte inden for disse 
områder.

http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.bedreudbud.dk/innovationspartnerskaber

