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1. Indledning

1.1 Formål med notatet
I forbindelse med budget 2015 i Frederiksberg Kommune blev det besluttet, at der skal udarbejdes en potentialeafklaring, der kan 
danne afsæt for en politisk og administrativ dialog om eventuel konkurrenceudsættelse af henholdsvis området for 
hjemmesygepleje, ambulant genoptræning og misbrugsbehandling. 

Frederiksberg Kommune udbød samtidig i løbet af 2015 drift af hjemmeplejen samt to plejecentre. Erfaringer, som Frederiksberg 
Kommune har gjort sig i forbindelse med denne udbudsproces, skal naturligvis indgå i overvejelserne om en eventuel større 
konkurrenceudsættelse af de tre områder. 

Det er forventet, at en afklaring om udbud af hjemmesygepleje, misbrugsbehandling og ambulant genoptræning vil finde sted i 
foråret 2016.

Formålet med notatet er at give en vurdering af, om og hvordan konkurrenceudsættelse, udbud og et generelt øget samarbejde 
med private aktører eller andre typer af aktører end rent kommunale virksomheder kan bidrage til, at Frederiksberg Kommune kan 
løse de kommunale opgaver på social- og sundhedsområdet med fokus på forbedring af opgaveløsningerne og fastholde eller 
reducere omkostningerne til driften.

Notatet skal således give Frederiksberg Kommune mulighed for både på administrativt og politisk niveau at træffe beslutninger om 
eventuelt øget konkurrenceudsættelse og samarbejde med private leverandører på et oplyst grundlag, så eventuelle konsekvenser 
er kendte. Det gælder blandt andet i forhold til, hvordan beslutningsrollen vil ændre sig i fx et politisk udvalg, og hvilke ændrede 
krav det stiller til servicering af det politiske niveau fra det administrative niveau. Det gælder naturligvis også i forhold til den 
ændring i kompetenceprofil, som det administrative niveau nødvendigvis må undergå for at kunne varetage leverandør- og 
kontraktstyring samt understøtte et opfølgnings- og styringsparadigme, som gennemgående fokuserer på effekt fremfor 
aktivitet/volumen i samarbejdet med eventuelle nye leverandører. De forventede øgede kommunale ressourcer til denne opgave 
indgår også i den samlede potentialeafklaring. 

I dette notat belyses umiddelbare fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse af Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 
for misbrugsbehandling (FKRC). Notatet er således udelukkende afdækkende, og konklusionen på det enkelte notat og indstillingen 
til det politiske niveau foretages efterfølgende alene af Frederiksberg Kommune. 

Notatet indledes med en kort sammenfatning af notatets konklusioner og efterfølges af en uddybende beskrivelse af rammer for 
konkurrenceudsættelse, beskrivelse af det omfattede område, erfaringer fra andre kommuner samt beskrivelse af de mulige 
modeller for konkurrenceudsættelse.

2. Kort sammenfatning af notatets konklusioner
Formålet med notatet er at give en vurdering af, om og hvordan konkurrenceudsættelse, udbud og et generelt øget samarbejde 
med private aktører eller andre typer af aktører end rent kommunale virksomheder kan bidrage til, at Frederiksberg Kommune kan 
løse de kommunale opgaver på social- og sundhedsområdet med fokus på kontinuerlig innovation, forbedring af 
opgaveløsningerne og fastholde eller reducere omkostningerne til driften.

Der er i notatet præsenteret to modeller for, hvordan en konkurrenceudsættelse kan finde sted, samt hvilke muligheder og 
udfordringer der er forbundet med hver. Det skal indledningsvist understreges, at erfaringerne på misbrugsområdet i forhold til 
konkurrenceudsættelse er udokumenterede. Det betyder, at ønsker man i Frederiksberg Kommune at arbejde videre med 
konkurrenceudsættelse i større omfang end i dag på misbrugsområdet, vil man skulle udvikle og etablere samarbejder med private 
leverandører fra bunden af. Det vil betyde større transaktionsomkostninger for at sikre et effektfuldt samarbejde og sandsynligvis 
betyde, at eventuelle økonomiske gevinster ikke ville kunne høstes i den første kontraktperiode på grund af kommunens investering 
i at etablere et ”marked”, hvor der i dag reelt ikke er et marked af større betydning.  

Ved et udbud af hele området for misbrugsbehandling, som beskrevet i model 1, vil Frederiksberg Kommune sandsynligvis kunne 
opnå en mindre økonomisk gevinst, om end transaktionsomkostningerne sandsynligvis vil ”spise” gevinsten i den første 
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kontraktperiode. Der er dog ikke nogen kommuner, der har gennemført lignende konkurrenceudsættelse, og de reelle gevinster er 
derfor uklare og vanskelige at estimere. Kompleksiteten ved at udbyde behandlingsdelen af FKRC er stor, da medarbejderne i dag 
både varetager myndighed og behandlingsopgaver, og dette vil skulle deles op. Det vil medføre, at Frederiksberg Kommune vil 
skulle fastholde de medarbejdere, der løser myndighedsopgaven, og de medarbejdere, der forestår behandling vil skulle 
virksomhedsoverdrages. Enheden vil med andre ord blive delt. Der vil derfor foreligge et større reorganiseringsarbejde af FKRC, 
såfremt man ønsker at gå denne vej og virksomhedsoverdrage de medarbejdere, der skal stå for den fremtidige udbudte 
misbrugsbehandling.  

I forhold til model 2 og identifikation af potentielle leverandører er det svært at identificere leverandører, der kan løfte den 
beskrevne opgave, samtidigt med at kontraktsummen er så begrænset, at ingen leverandører vil kunne opbygge en virksomhed 
med de nødvendige kompetencer til at dække de mange typer af behandlingstilbud. Derfor vurderer Implement Consulting Group 
(Implement), at model 2 ikke er en reel mulighed grundet den aktuelle leverandørsituation og den omfattede økonomi.   

3. Rammer for konkurrenceudsættelse
Frederiksberg Kommune har i forhold til de mere klassiske leverancer på social-, sundheds- og omsorgsområdet – hjemmeplejen 
og drift af plejecentre – erfaringer med at gennemføre en udbudsforretning og har aktuelt et velfungerende samarbejde med de 
private leverandører på de nævnte områder. Dette udbud var en traditionel udbudsforretning, hvor opgaverne er velbeskrevet, 
afgrænsede og kendt af opdragsgiver, og leverandørerne på markedet er relativt konsoliderede. Samtidig har Frederiksberg 
Kommune en høj beskrivelsesgrad for, hvordan processen overordnet set 
ønskes at forløbe for borgeren fra myndighedens sagsbehandling og 
efterfølgende visitation til levering af kommunens tilbud på sundheds- og 
omsorgsområdet. 

Derfor handler en af de mere principielle diskussioner i den indledende 
dialog om, hvor i processen de private leverandører bedst kan bidrage, og 
på hvilken måde de skal bidrage til de opgaver, som Frederiksberg 
Kommune leverer. Det grundlæggende spørgsmål er, om samarbejdet med 
den eller de ikke-kommunale partnere skal omfatte levering af borgerrettede 
eller ikke-borgerettede opgaver, og hvilken grad af kompleksitet opgaven 
indeholder? Dette opgavesnit betegnes ofte som ”sourcingsnittet” og 
beskriver diskussionen om, hvor den enkelte organisation vælger at 
samarbejde med øvrige aktører om enkle og velafgrænsede opgavetyper 
eller komplekse opgavetyper, hvor koordinering er essentiel, og opgaven ikke er enkel at afgrænse i forhold til omfang og 
kompetencer til at løse opgaven. Dette er en vigtig afgrænsning, da formen for samarbejdet er forskellig afhængigt af opgavens 
kompleksitet og deraf valg af sourcingsnit.

 

Af borgerrettede områder for et muligt samarbejde kan nævnes:

Opgavetype Enkel eller kompleks Sourcingsnit

I afklaringsfasen, hvor borgeren samtidig modtager en indledende 
behandlende indsats på et kommunalt/privat tilbud.

Kompleks Højt sourcingsnit

I forbindelse med udvikling og udbygning af de allerede eksisterende 
samarbejder om leverancer af kompenserende og rehabiliterende pleje 
– og praktisk hjælp i hjemmepleje og/eller i plejecentre.

Enkel Lavt sourcingsnit

I forbindelse med levering af komplekse behandlingsforløb. Kompleks Højt sourcingsnit
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Af ikke-borgerettede områder kan nævnes:

Opgavetype Enkel eller kompleks Sourcingsnit

Målrettede indsatser i relation til udvikling og implementering af 
velfærdsteknologi.

Kompleks Højt sourcingsnit

Varetagelse af specifikke befordrings-/transportopgaver. Enkel Lavt/mellem 
sourcingsnit

Det skal bemærkes, at der, hvor der er størst tradition for samarbejde mellem offentlige og private leverandører på det kommunale 
velfærdsområde, er i forhold til leverance af velafgrænsede ydelser – enten kompenserende/fastholdende borgerrettede ydelser 
eller i endnu højere grad på understøttende ikke-borgerrettede aktiviteter som fx befordring/transport. 

Der, hvor mulighederne endnu ikke er afprøvet, er i forhold til udvikling og innovation af borger- og ikke-borgerrettede ydelser samt 
private leverandørers bidrag til afklaringsfaser, koordinering og mere udviklingsorienterede og samskabende ydelser mellem flere 
aktører eller ansvaret for et forløb. Dette i særlig grad misbrugsområdet. Kommunerne er vant til at købe enkeltpladser – men de er 
ikke vant til at udbyde hele eller dele af opgaven eller have længere samarbejder reguleret i en udbudt kontrakt. 

Der er enkelte kommuner, der har forsøgt at introducere forskellige typer af udviklingspartnerskaber i tilknytning til traditionelle 
kontrakter på social- og sundhedsområdet indgået mellem den pågældende kommune og de private aktører. Disse 
udviklingspartnerskaber udviser en ny ambition og samarbejdsform mellem kommuner og private leverandører. Disse er samtidig af 
nyere dato, og erfaringerne herfra er endnu ret så begrænsede. Dog er det i flere tilfælde udviklingspartnerskaber i relation til 
velfærdsteknologi og ikke kerneopgaver på social- og sundhedsområdet.

Hvis man ønsker at konkurrenceudsætte mere komplekse opgavetyper, er der derfor et udviklingsarbejde, der primært vil være i 
selve etableringen af samarbejdet/partnerskabet samt i at opbygge kompetencer og organisation til at håndtere dette samarbejde. 
Herunder særligt i relation til at håndtere processen fra udarbejdelse af kontrakt, kontrakt- og leverandørstyring samt i det konkrete 
samarbejde på baggrund af kontrakten. Dermed er det også implicit, at en omlægning af hele eller dele af det kommunale 
styringsparadigme og den kommunale driftsorganisation til en mere leverandørstyrende organisation er og bør være en del af en 
øget anvendelse af private samarbejdspartnere, hvis de forventeligt positive effekter af et sådant samarbejde skal kunne indfries.   

I de hidtidige erfaringer med øget anvendelse af private leverandører har den kommunale opfølgning på kontrakten primært været 
fokuseret på ”compliance” – dvs. fx at følge op på, om mængden/volumenen af ydelser er leveret, jf. aftale. Det er samtidig helt 
entydigt, at en sådan opfølgningsmodel ikke er fremmende for et udviklingsorienteret samarbejde (”commitment”), hvor den private 
leverandør tilskyndes til at tage ansvar for (udviklingen af) opgavens kvalitet og betydning for borgerne. Derfor fordrer et 
udviklingsorienteret samarbejde en kontraktmæssig og opfølgningsmæssig fokusering på effekt af indsatser og ydelser fremfor på 
aktivitet. Det er samtidig klart, at troværdigheden i en dialog om og kontraktlig fundering af effekt i samarbejdet med en privat 
leverandør er betydeligt højere, hvis kommunens egne ydelser også måles på effekt fremfor på fx leveret tid, leveret antal ydelser 
osv.

Valg af aftale- og samarbejdsform, valget af opgaver eller opgavekategorier samt styrings- og opfølgningsparadigme i relation til 
øget anvendelse af private leverandører er således helt afgørende indledningsvist – og gerne på strategisk niveau – at afklare og 
fastlægge. Dette er i høj grad rammesættende for kommunens handlemuligheder på både politisk og administrativt niveau, behov 
for understøttende kompetencer og organisering samt for muligheder for løbende tilpasninger og prioriteringer, men også i forhold 
til at opnå de maksimale økonomiske, kvalitetsmæssige og udviklingsmæssige gevinster af samarbejdet.

Et særligt opmærksomhedspunkt relaterer sig til de efterfølgende muligheder for at opnå tilstrækkelig og optimal sammenhæng i 
opgaveløsningen på tværs af de kommunale fagområder/forvaltninger set fra et borgerperspektiv. Dette kræver aftalemæssig 
præcision og tydelighed i beskrivelse af samarbejdsflader og fx opstilling af mål, som alene kan indfries, hvis der er 
operativt/praktisk samarbejde mellem de private aktører og de kommunale medarbejdere.

I det følgende kapitel diskuteres rammerne for misbrugsbehandling i Frederiksberg Kommune og de opgaver, der ligger her, som 
afsæt for de videre drøftelser af mulighederne og potentialet i konkurrenceudsættelse af hele eller dele af misbrugsbehandlingen i 
Frederiksberg Kommune. 
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4. Politisk fokus og strategiske mål for Rådgivningscenter (FKRC)
Som indledende øvelse i forhold til en afdækning af området, som det ser ud i dag i Frederiksberg Kommune, er det væsentligt at 
kaste et blik på politiske mål for området. Dette for at afdække, hvilke overordnede visioner og strategier der skal tages hensyn til i 
forbindelse med en eventuel konkurrenceudsættelse af opgavevaretagelsen.

Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter er overordnet underlagt den nationale lovgivning og tilhørende vejledninger og 
retningslinjer for alkohol- og stofbehandling. Der er behandlingsgaranti (14 dage) på både alkohol- og stofmisbrugsbehandling 
(undtaget anonym stofmisbrugsbehandling).

På alkoholområdet er der frit valg af behandlingssted uden forudgående visitation til ambulant alkoholbehandling og ret til 
anonymitet. Frederiksberg Kommune modtager regningerne (ofte anonymiseret).

På stofmisbrugsområdet er der frit valg af behandlingssted til ambulant, dag- og døgnbehandling efter forudgående visitation og 
siden 1. juli 2015 ret til anonym stofmisbrugsbehandling, under forudsætning af at borgeren IKKE har andre problematikker end 
stofmisbrug. Der ligger i lovgivningen fra 1. juli 2016 en erkendelse af, at andre sameksisterende problematikker kalder på en 
koordineret indsats.

De lokale politikker for området er i Frederiksberg Kommune udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, regeringens 
2020-mål på det social- og sundhedsfaglige område og under hensyntagen til internationale konventioner. 

Lokalt udgør Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdets (SSA) virksomhedsplan 2016, SSA’s sociale masterplan og 
Frederiksberg Kommunes Udsatteplan version 2015 grundlaget for FKRC’s vægtning i indsatsen. FKRC’s fokusaftale 2016-2018 
beskriver vægtningerne i indsatsområder i 2016-2018 med fokus på 2016. 

FKRC-målsætninger er rettet mod 1. behandling og 2. tidlig indsats/forebyggelse med vægt på 1. behandling af 
rusmiddelproblematikker.

Indsats er baseret på og tilrettelagt ud fra aktuelt bedste viden om, hvad der virker i rusmiddelbehandling. 

Behandling – Det er FKRC’s målsætning at øge de personlige ressourcer og/eller reducere de skadelige virkninger af rusmidler for 
flest mulige i Frederiksberg Kommune. Dette sker primært gennem rådgivning, vejledning og behandling og i et samarbejde med 
øvrige relevante social- og sundhedsfaglige tilbud, unge- og familieområdet i Frederiksberg Kommune og hovedstadsregionen.

I det omfang det er muligt, og den behandlingssøgende ønsker det, skal de personlige ressourcer søges styrket gennem opnåelse 
og fastholdelse af en tilværelse uden (skadeligt) brug af rusmidler.

Tidlig indsats/forebyggelse af rusmiddelproblemer – FKRC’s indsats er primært rettet mod individ- og familieniveau. FKRC’s 
tidlige indsats består primært i rådgivende og vejledende samtaler med unge og deres pårørende om rusmidler. Forebyggelses- 
konsulenterne i Sundhedsafdelingen varetager oplysningsindsatsen rettet mod grupper (skoler og ungdomsuddannelser) og 
samfund (generel oplysning, undervisning af frontmedarbejdere, uge 40-alkoholkampagnen m.m.). FKRC bidrager med 
konsulentbistand.

FKRC bidrager til, at unge i Frederiksberg Kommune opnår en nuanceret viden om rusmidlers virkninger og skadevirkninger, som 
gør dem i stand til at træffe egne beslutninger, når de møder rusmidler i hverdagen. Indsatsen i skoler og på uddannelses-
institutioner har til hensigt at medvirke til, at den generelle sundhedsfremmende indsats over for de unge understøttes og 
kvalificeres på rusmiddelområdet. Grænsefladerne mellem FKRC og Sundhedsafdelingen er formuleret i en samarbejdsaftale.

En væsentlig forudsætning for at kunne vurdere, hvorvidt en opgave er egnet til konkurrenceudsættelse, er en konkretisering og 
specificering af, hvad der skal omfattes af udbuddet – samt hvordan samarbejdet og snitfladerne til kommunen vil se ud og fungere 
fremadrettet som konsekvens af samarbejdet med en privat leverandør.

Det betyder, at det indledningsvist er nødvendigt at afdække den nuværende opgaveløsning, herunder en eventuel opdeling af 
området, organisering og overordnede arbejdsgange, samt relevante snitflader, herunder også til andre forvaltninger/sektorer, der 
vil blive berørt af en konkurrenceudsættelse. Dette opridses kort i det følgende for Rådgivningscenteret i Frederiksberg Kommune.
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4.1 Rammer for opgaveløsning, organisering og ressourcer
FKRC er i Frederiksberg Kommune organiseret under Socialafdelingen, SSA-området.

FKRC varetager følgende opgaveløsning i forhold til sundheds- og serviceloven:

Stoffer:

 Servicelovens § 101, § 104 (ambulant) 
 Sundhedslovens § 142 (medikamentelt understøttende stofmisbrugsbehandling)

Alkohol:

 Sundhedslovens § 141 (ambulant)

Fælles:

 Servicelovens § 107 (døgn) 
 Forebyggelsestiltag, jf. sundhedsloven § 119.

Organisering og ressourcer

Internt er FKRC fordelt på tre afdelinger (to for 
behandling af stofmisbrug og en for alkohol- 
misbrug). Disse tre afdelinger er fordelt på to 
matrikler samt et værested på endnu en matrikel.

Afdeling 1 er placeret på en separat matrikel, 
Peter Bangs Vej 32, og dækker 
misbrugsbehandling af heroin og 
benzodiazepiner (opiater). Afdeling 2 og 4 deler 
en matrikel, Peter Bangs Vej 24-26, og huser 
behandlingen af alkoholmisbrug samt misbrugere 
af hash, kokain, amfetamin og ecstasy. Denne 
opdeling, der byder på adskilte indgange for 
behandling på baggrund af de 
behandlingssøgendes ressourcer/belastninger, 
har været et krav fra social- og sundhedsstyrelserne i forbindelse med puljeansøgninger i årene 2013, 2014 og 2015. 

Konkret er fordringen at hashbrugere, herunder målgruppen for ”Anonym Stofmisbrugsbehandling1” og kokainbrugere og familier 
med børn, skal have adgang til behandling ved neutral indgang og uden at møde opiatafhængige borgere.

I forhold til ressourcefordelingen har FKRC i 2015 et budget på ca. 21,5 mio. kr. og 41 ansatte, der i alt dækker ca. 34 årsværk2.  

I forhold til flow er der lige mange borgere i behandling for alkohol og stoffer. I 2015 havde FKRC således hhv. 375 og 379 i alkohol- 
og stofbehandling. 

Omkostningerne og personaleressourcerne er størst for stofområdet, hvor der er knyttet ca. 25 årsværk og et samlet budget på 
16,4 mio. kr. i 2015. For behandling af alkoholmisbrug er der afsat ca. 9 årsværk og et samlet budget på 5,2 mio. kr. i 2015. 

Alkohol- og stofafdelingerne deler administrations-, læge- og ledelsesudgifter, mødefaciliteter samt udgifter til kompetenceudvikling.

Der er en fleksibel ressourceanvendelse på tværs af stoffer og alkohol.

Alle medarbejdere i FKRC arbejder både med myndigheds- og udføreropgaver. Det skønnes af FKRC, at cirka halvdelen af 
personaleressourcerne i FKRC bruges på myndighedsopgaver, hvilket vil sige afgørelse om rusmiddelbehandling, visitation, 
udredning og indberetning af data til social- og sundhedsstyrelserne: Stofmisbrugsdatabasen(SMDB) og Nationalt 

1 Det er dertil et krav til kommunerne vedr. ”Anonym Stofmisbrugsbehandling”, at der indgås samarbejde med mindst én anden kommune. 
Frederiksberg Kommune samarbejder med Københavns Kommune.
2 Ressourcedata er indhentet fra ledelsen på området.
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Alkoholbehandlingsregister (NAB) og til brug for vurdering af behandlingsindsats. Desuden opfølgning på stof én måned og seks 
måneder efter ”afsluttet behandling”. Den øvrige halvdel af ressourcernes anvendelse til egentlige behandlingstilbud (udførelse) 
både adskilt og på tværs af stof og alkohol (afhængigt af ydelse).

Den opdelte placering af afdelinger er relativt uproblematisk. Ledelse og det sundhedsfaglige personale kan hurtigt bevæge sig 
mellem enhederne (som ligger fysisk tæt på hinanden) og servicere begge matrikler.

I en netop afsluttet benchmarkundersøgelse (2015) fra Frederiksunds Kommune ligger Frederiksberg Kommune herudover meget 
flot placeret i enhedsudgift pr. modtager og relativ lavt, i forhold til hvor mange ressourcer man anvender pr. modtager. Dette 
benchmark indikerer ikke, at der skulle være et økonomisk potentiale set i forhold til andre kommuner. 

4.2 Målgrupper, opgaver og omfang 
Målgruppen for FKRC’s indsats er sammensat. For mange er rusmidlet et symptom. Majoriteten af de behandlingssøgende har 
andre samtidige problematikker. Aldersmæssigt spænder feltet fra unge til ældre (14 år til >70 år).    

Området er underlagt behandlingsgaranti. Det betyder, at der inden for 14 dage efter anmodning om behandling (telefonisk eller 
ved fremmøde) skal være udarbejdet en plan for behandling, som kan iværksættes (anonym stofmisbrugsbehandling er undtaget 
behandlingsgaranti).

Behandlingsgarantien stiller store krav til forsyningssikkerheden i Frederiksberg Kommune og dermed også til eventuelle 
leverandører. 

Volumenen – altså antallet af brugere, der skal modtage behandling – er svingende og er også en udfordring rent styringsmæssigt. 

En anden styringsmæssig udfordring er frit valg af behandlingssted, og at man som bruger kan fastholde sin anonymitet. Det 
betyder, at man som kommune kan miste vigtig viden om den målgruppe, der skal modtage behandling, da man kan miste den 
tætte viden om brugerne ved at lægge opgaven ud til en ikke-kommunal leverandør. 

Endelig og helt afgørende er rusmiddelproblematikken oftest et symptom på andre problemer. Der er tale om stor kompleksitet.

FKRC har derfor løbende en opgave med at sikre et opdateret og relevant samarbejde med andre områder i kommunen og mellem 
kommunen og Region Hovedstaden (særligt Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF).

Opgaverne med misbrugsbehandlingen i Frederiksberg Kommune er beskrevet i FKRC’s virksomhedsplan for 2016 og inkluderer 
følgende opgaver:

 Ambulant rådgivning og vejledning
 ”Afgørelse om behandling”
 Udredning og screening: social- og sundhedsfagligt 
 Visitation til ambulant-, dag- og døgnbehandling, opfølgning og tilsyn
 Afrusning og abstinensbehandling
 Substitutionsbehandling, herunder evt. delegation til egen læge eller specialklinik
 Sundheds- og sygeplejefaglige tilbud
 Drift af værestedet ”Roskildevej”
 Udredning og screening ift. dobbeltbelastede, der modtager særlige behandlingstilbud til borgere med ADHD, angst og 

depression i samarbejde med Psykiatrisk Center Frederiksberg (projekt ”Bedre Udredning” 2015-2016)
 Særligt gruppetilbud til brugere af hash og kokain med tilknytning til uddannelse/arbejdsmarked (projekt 2014-2016)
 Særligt tilbud til familier med alkoholproblematik og børn (familieorienteret alkoholbehandling), projekt 2015-2017
 Gruppebehandlingstilbud til brugere af hash, kokain, amfetamin, ecstasy mv. 
 Plejehjemslignende tilbud til borgere med omsorgsbehov
 Medvirken ved sanering af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige forhold, i det omfang 

det er muligt
 Efterværn, herunder netværksgruppe for afholdende og stoffri brugere 
 Tilbud til pårørende, nærmeste netværk
 Særlig indsats i sager, hvor den behandlingssøgende har børn. Indsatsen sker i tæt samarbejde med Familieafdelingen
 Opfølgning én og seks måneder efter ”afsluttet behandling” på stofområdet
 Indberetning af tilbud til Tilbudsportalen
 Monitorering af data til NAB og Stofmisbrugsdatabasen  
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For at løfte opgaverne har FKRC etableret og vedligeholder løbende ”forpligtende samarbejdsaftaler på tværs” vedrørende 
opgavefordeling og grænseflader mellem FKRC- og SSA-området og mellem FKRC og andre områder i Frederiksberg Kommune 
samt mellem FKRC og regionen.

Aktuelle samarbejdsaftaler mellem FKRC og:

 Socialafdelingen, herunder SKP
 Arbejdsmarkedsområdet/sygedagpenge/jobcenter 
 U 86 (Ungerådgivningen)
 Sundhedsafdelingen (forebyggelse, sprøjte- og kanyleudlevering)
 Familieafdelingen: unge under 18 år, 18-22 år, sager med børn, underretninger og vedrørende kontrol
 Fællesrådgivningen vedrørende ”familieorienteret alkoholbehandling” 

En bredere aftale, også dækkende stofområdet, er under på vej
 Samarbejdsaftale/kontrakt med Københavns Kommune om anonym stofmisbrugsbehandling
 Samarbejdsaftale med PCF (regionen) vedrørende udredning og screening af dobbeltbelastede (projekt ”Bedre 

Udredning”, PBU)
 Hjemmeplejen, vedrørende udgående funktioner (er under udarbejdelse)

Samarbejdsaftalerne genforhandles årligt. Justering af samarbejdsaftaler er indarbejdet i årshjul. Organisationerne ændres, og 
personalet udskiftes, hvorfor årlig justering er afgørende. Dette er blot en af de mange opgaver, der varetages i FKRC, og som 
trækker tråde ud til rigtigt mange samarbejdsparter, og som kræver løbende justering og opdatering af aftalegrundlaget. 

De mange samarbejdsparter er et udtryk for den kompleksitet, som brugerne af FKRC repræsenterer i kraft af deres misbrug og 
øvrige sociale og/eller sundhedsmæssige problematikker. Det er snarere reglen end undtagelsen, at brugernes behov kræver 
mange forskellige indsatser på tværs af Frederiksberg Kommune og regionen, hvilket stiller krav til den interne koordinering og 
afgrænsning af snitflader og tilstødende opgaver.  

4.3 Erfaringer fra andre kommuner
Som afsæt for at komme tættere på eventuelle modeller for konkurrenceudsættelse af ydelserne varetaget af FKRC er det relevant 
at se på, hvilke erfaringer der er gjort i andre kommuner på området. Netop på misbrugsbehandlingsområdet er der begrænsede 
erfaringer at hente, da så vidt vides ingen danske kommuner har gennemført et udbud på området. 

I Tårnby Kommune har man etableret et samarbejde med en række kommunale og private organisationer i forhold til behandlingen 
af stof- og alkoholmisbrugere.    

I hovedstadsområdet har ti kommuner indledt et samarbejde med det formål at afsøge markedet for private aktører. Det drejer sig 
om Tårnby, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Dragør kommuner. Dette har 
dog endnu ikke udmøntet sig i en egentlig konkurrenceudsættelse. 

I Kriminalforsorgen har man indgået kontrakter om behandling med både offentlige og private leverandører af behandling.   
Kriminalforsorgen anvender akkreditering som en sikring af, at den behandling, der tilbydes, har et tilstrækkeligt kvalitativt niveau ud 
fra en række udvalgte kriterier. De behandlingsleverandører, der er indgået kontraktligt samarbejde med, anvender alle i forskellig 
udstrækning metoder, der ifølge forskningen er godkendt. Det, der vurderes i akkrediteringssammenhæng, er således ikke den 
specifikke metode, som fx Minnesota-modellen, men derimod den måde og de midler, hvorpå den specifikke behandlingsinstitution 
i en fængselskontekst udmønter denne behandling på.

Herudover er der private tilbud rettet mod alkoholbehandling. Blandt andre leverandørerne Blå Kors, Lænken og Dyscon. 
Leverandører, som enkelte øvrige kommuner har samarbejdsaftaler med i forhold til alkoholbehandling. Det gælder især mindre 
kommuner, som ikke vil kunne opretholde et selvstændigt tilbud, da de ikke har ”kundegrundlaget”, eller kommuner, som ikke 
ønsker at drive et selvstændigt tilbud rettet mod alkoholbehandling. Da borgerne er garanteret anonymitet ved disse leverandører 
og kan henvende sig uden kommunal visitation, kan dette, som tidligere beskrevet, være en styringsmæssig udfordring, idet 
kommunerne er forpligtet til at betale for borgernes frie valg.
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5. Modeller for konkurrenceudsættelse af Rådgivningscenteret for 
misbrugsbehandling i Frederiksberg Kommune
Myndigheds- og misbrugsbehandlingsopgaven i Frederiksberg Kommune er kendetegnet ved, at:

 Der er samlet set ca. 34 årsværk bundet i opgaven
 Medarbejderne i FKRC varetager både myndigheds- og behandlingsrelaterede opgaver, og samlet set er der bundet lige 

mange ressourcer til hvert område

På denne baggrund kan der umiddelbart ses en model for konkurrenceudsættelse af misbrugsbehandlingsopgaven i Frederiksberg 
Kommune:

1. Model 1 – Udbud af hele misbrugsbehandlingsopgaven og dermed alle de behandlingsrelaterede opgaver, der i dag 
leveres af FKRC i Frederiksberg Kommune.

2. Model 2 – Udbud af de behandlings- og omsorgspladser, man køber udenfor Frederiksberg Kommune.

Om model 1 

I forhold til at konkurrenceudsætte hele misbrugsbehandlingsopgaven er der en række forudsætninger, der skal være på plads:

 At der er leverandører, der har kompetencerne og viljen til at påtage sig opgaven
 At Frederiksberg Kommune investerer i at lave et udbudsmateriale, der tager højde for, at den udbudte opgave er 

kompleks og derfor har et højt sourcingsnit. Dette betyder noget i forhold til udbudsmaterialets udformning og den 
kontraktstyring, der skal ske i samarbejde med leverandøren hen over hele kontraktperioden 

 At Frederiksberg Kommune tager en bevidst risikovurdering forud for denne beslutning, da meget få kommuner har 
erfaring med at udbyde en så koordinerende og samarbejdende funktion integreret i den primære kerneopgave 

For at gøre en opgave interessant for en ikke-kommunal leverandør skal volumenen i den udbudte opgave være kritisk, i forhold til 
at en leverandør kan se en sammenhæng i opgaven set over hele kontraktperioden. 

Da myndigheds- og behandlingsrelaterede opgaver i dag varetages af samme medarbejdere, vil det være nødvendigt at ”splitte” 
disse ansvarsområder, således at kun opgaver og ressourcer forbundet med udførelse af misbrugsbehandling bliver 
konkurrenceudsat. Dette vurderes at være en kompleks opgave, da den helhedsorienterede tilgang, der praktiseres i FKRC, hvor 
myndighedsopgaven varetages af samme personalegruppe, der forestår behandling.

Markedsvurdering

Der er endnu ikke set eksempler på ikke-kommunale leverandører, der har påtaget sig opgaver af denne karakter og størrelse. 

Frederiksberg Kommune vil skulle indgå et forpligtigende samarbejde for at introducere og overlevere kompetencer, viden og 
medarbejdere til den nye ikke-kommunale leverandør. En måde at minimere videntabet ville være ved at anvende 
virksomhedsoverdragelsesloven, så den ikke-kommunale aktør ville overtage de kommunale medarbejdere og dermed få de 
nødvendige personer og kompetencer stillet til rådighed for kommunen. Dette vil alene bringe opgaven på ikke-kommunale 
hænder, og hvilken forbedring det ville bringe fagligt og/eller økonomisk, er svært at identificere. 

Men p.t. er der ingen kendte erfaringer med denne slags udbud på området.

Udformning af udbudsmateriale og kontraktstyring

Da den samlede opgave er kompleks, vil udbuddet og den efterfølgende kontraktstyring være omfattende om en ny rolle for 
Frederiksberg Kommune. Transaktionsomkostningerne i forbindelse med udbuddet og efterfølgende kontraktstyring forventes 
derfor at være høje over hele kontraktperioden. 

Det estimeres, at udformningen af udbuddet og kontraktindgåelse vil koste ca. 1 mio. kr. Hertil kommer personaleressourcer til 
kontraktstyring i kontraktens 5 år. Dette estimeres til ¼ årsværk i hele perioden, hvilket betyder en omkostning i kontraktperioden på 
ca. 562.500 kr. Dette giver en samlet investering på min. 1,5 mio. kr. i kontraktperioden, hvilket sandsynligvis ”spiser” hovedparten 
af potentialet.
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Økonomisk potentiale   

Det økonomiske potentiale er svært at vurdere. Der er i dag bundet ca. 34 årsværk til opgaven i FKRC, hvoraf halvdelen skønnes 
anvendt til behandling (udførelse). Med en gennemsnitsløn på 450.000 kr. giver dette en samlet omsætning på ca. 7,65 mio. kr. 3 i 
lønkroner årligt. Hertil kommer estimerede 10% oveni til leje af bygninger og andre bygningsrelaterede omkostninger. Dette giver 
en samlet omsætning på 8.360.000 kr. årligt. Over en 5-årig kontraktperiode giver dette en samlet kontraktsum på 41.800.000 kr. 

Sammenfattende om model 1

Der er ingen kendte private leverandører, der har erfaring med at overtage så kompleks og sammensat en opgave, som FKRC 
løfter i Frederiksberg Kommune. Der er høje transaktionsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af udbuddet og 
efterfølgende kontraktstyring. Det vil derfor have karakter af omfattende udvikling af det offentligt-private samarbejde, såfremt 
Frederiksberg Kommune vælger model 1. Dette er uden at inkludere muligheder og risici i forhold til den faglige opgavevaretagelse. 

Om model 2

En anden model er at udbyde de behandlings- og omsorgspladser, man køber udenfor Frederiksberg Kommune. I dag købes der 
behandlingstilbud for andre leverandører for estimerede 3-4 mio. kr. Dette omfatter indkøb af forskellige borgerforløb og flere 
forskellige typer af behandlingstilbud. Model 2 er en overvejelse om, hvorvidt man kunne købe disse pladser mere effektivt gennem 
et fælles udbud af disse pladser til en eller flere leverandører.

I dag er der en direkte kontakt og dialog mellem Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter og det tilbud, der leverer det 
konkrete behandlingstilbud. Denne direkte feedback og mulighed for at vælge konkret i det enkelte tilfælde vurderes som en kvalitet 
af Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter. Hvis der opstår udfordringer i forløbet eller der ikke leveres det efterspurgte forløb 
er der direkte opfølgning og hvis ikke der sker en ønsket forbedring – mulighed for at vælge et andet tilbud den næste gang.

Hvis man skulle udbyde de købte pladser – svarende til en årlig kontrakt på ca. 3-4 mio. kr. – ville man udover 
transaktionsomkostningerne til at udbyde og vedligeholde kontrakten også være bundet af kontrakten i kontraktperiodens længde 
og dermed miste muligheden for at skifte behandlingstilbud og leverandør efter borgerens individuelle behov, såfremt leverandøren 
ikke havde det gode match mellem behov og tilbud. 

I forhold til potentielle leverandører er det svært at identificere leverandører, der kan løfte den beskrevne opgave, samtidigt med at 
kontraktsummen er så begrænset, at ingen leverandører vil kunne opbygge en virksomhed med de nødvendige kompetencer til at 
dække de mange typer af behandlingstilbud. Derfor vurderer Implement, at model 2 ikke er en reel mulighed grundet den aktuelle 
leverandørsituation og den omfattede økonomi.

6. Sammenfatning
Formålet med notatet er at give en vurdering af, om og hvordan konkurrenceudsættelse, udbud og et generelt øget samarbejde 
med private aktører eller andre typer af aktører end rent kommunale virksomheder kan bidrage til, at Frederiksberg Kommune kan 
løse de kommunale opgaver på social- og sundhedsområdet med fokus på kontinuerlig forbedring af opgaveløsningerne og 
fastholde eller reducere omkostningerne til driften. 

Der er i notatet præsenteret to modeller for, hvordan en konkurrenceudsættelse kan finde sted, samt hvilke muligheder og 
udfordringer der er forbundet med hver. Det skal indledningsvist understreges, at erfaringerne på misbrugsområdet i forhold til 
konkurrenceudsættelse er meget få og udokumenterede. Det betyder, at ønsker man i Frederiksberg Kommune at arbejde videre 
med konkurrenceudsættelse i større omfang end i dag på misbrugsområdet, vil man skulle udvikle og etablere samarbejder med 
private leverandører fra bunden af. Det vil betyde større transaktionsomkostninger for at sikre et effektfuldt samarbejde og 
sandsynligvis også betyde, at eventuelle økonomiske gevinster ikke ville kunne høstes i den første kontraktperiode på grund af 
kommunens investering i at etablere et ”marked”, hvor der i dag reelt ikke er et marked af større betydning.   

Ved et udbud af hele området for misbrugsbehandling som beskrevet i model 1 vil Frederiksberg Kommune sandsynligvis kunne 
opnå en mindre økonomisk gevinst, om end transaktionsomkostningerne sandsynligvis vil ”spise” gevinsten i den første 
kontraktperiode. Der er dog ikke nogen kommuner, der har gennemført lignende konkurrenceudsættelse, og de reelle faglige og 
økonomiske gevinster er derfor meget uklare og vanskelige at estimere. Kompleksiteten ved at udbyde behandlingsdelen af FKRC 

3 34 årsværk/2 = 17 årsværk. 17 årsværk * 450.000 = 7,65 mio. kr. 
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er stor, da medarbejderne i dag både varetager myndighed og behandlingsopgaver, og dette vil skulle deles op. Det vil medføre, at 
Frederiksberg Kommune vil skulle fastholde de medarbejdere, der løser myndighedsopgaven, og de medarbejdere, der forestår 
behandling vil skulle virksomhedsoverdrages. Enheden vil med andre ord blive delt. Der vil derfor foreligge et større 
reorganiseringsarbejde af FKRC, såfremt man ønsker at gå denne vej og virksomhedsoverdrage de medarbejdere, der skal stå for 
den fremtidige udbudte misbrugsbehandling.  

I forhold til model 2 og identifikation af potentielle leverandører er det svært at identificere leverandører, der kan løfte den 
beskrevne opgave, samtidigt med at kontraktsummen er så begrænset, at ingen leverandører vil kunne opbygge en virksomhed 
med de nødvendige kompetencer til at dække de mange typer af behandlingstilbud. Derfor vurderer Implement, at model 2 ikke er 
en reel mulighed grundet den aktuelle leverandørsituation og den omfattede økonomi.   

Der er i notatet præsenteret to modeller for, hvordan en konkurrenceudsættelse kan finde sted, samt hvilke muligheder og 
udfordringer der er forbundet med hver. 

Fordele Ulemper Kompleksitet Sourcingsnit

Model 1 Et udbud af hele 
misbrugsbehandlingsopgaven i 
Frederiksberg Kommune vil 
sandsynligvis have et mindre 
økonomisk potentiale. 
Transaktionsomkostningerne i 
forbindelse med gennemførelse 
af udbud og kontraktstyring vil 
dog sandsynligvis ”spise” 
hovedparten af gevinsten.  

Der er ingen erfaringer med et udbud 
af denne type opgaver, og opgaven 
vil være meget kompliceret, da 
myndigheds- og behandlingsopgaver 
i dag varetages af de samme 
personer.

Meget kompleks Højt, da det er hele 
serviceområdet, 
der vil blive 
konkurrenceudsat.

Model 2 Relativt begrænsede områder 
og et samlet udbud af ydelser, 
der allerede købes af andre 
leverandører, vil indebære 
meget få omkostninger og få 
risici.

Det økonomiske potentiale er meget 
lille, da der kun købes ydelser 
eksternt for omkring 3-4. mio. kr. 
årligt.

Ikke kompleks Lav/mellem 
sourcingsnit, da det 
i høj grad er 
veletablerede 
ydelser, der 
udbydes.

I forhold til model 2 og identifikation af potentielle leverandører er det svært at identificere leverandører, der kan løfte den 
beskrevne opgave, samtidigt med at kontraktsummen er så begrænset, at ingen leverandører vil kunne opbygge en virksomhed 
med de nødvendige kompetencer til at dække de mange typer af behandlingstilbud. Derfor vurderer Implement, at model 2 ikke er 
en reel mulighed grundet den aktuelle leverandørsituation og den omfattede økonomi.   
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7. Bilag. Vurdering af forskellige udbuds- og samarbejdsformers 
anvendelighed i forhold til de strategiske overvejelser
Siden det første udbudsdirektivs ikrafttræden i 1994 er der i stadig stigende grad blevet arbejdet med udvikling af udbudstyper, der 
har kunnet holdes inden for rammerne af de udbudsformer, som de eksisterende direktiver indeholder. Senest blev 
udbudsformerne udvidet med ”udbud med konkurrencepræget dialog” i 2005 – en ikke hyppigt anvendt udbudsform, fordi en dansk 
fortolkning af de mulige anvendelsesområder har været særdeles snæver. Med de nye udbudsregler får vi herudover 
udbudsformen ”innovationspartnerskab”. 

Valget af udbudstype afhænger naturligvis af den efterspurgte genstand, men er vi ude over det helt enkle standardvareindkøb, har 
man typisk opereret med såkaldte løsningsudbud, dvs. udbud, hvor ordregiver (kommunen) meget detaljeret specificerer den 
udbudte løsning, således at leverandørerne i princippet kan nøjes med at give en pris på deres leverance heraf. 

Løsningsudbud har været dominerende som udbudstype, men ordregivere er i stadigt stigende omfang opmærksomme på de klare 
ulemper, særligt at man som ordregiver påtager sig et for stort ansvar for løsningen, samtidigt med at man indskrænker markedets 
muligheder for at anvende egne særlige kompetencer og idéer – og dermed innovation.

Som alternativ går ordregiver i stigende omfang over mod anvendelse af funktionsudbud, som har følgende særlige karakteristika:  

Funktionsudbud: Mindre præcisering af, hvordan opgaven skal løses, men skarpere beskrivelse af, hvad der skal leveres.

Funktionsudbud er således karakteriseret ved et overvejende fokus på resultater og effekt baseret på ordregivers 
forretningsmæssige behov, hvor traditionelle udbud (løsningsudbud) detaljeret beskriver, hvordan opgaven skal løses. I 
funktionsudbud er opgavetilgang og -metode overladt mere eller mindre frit til tilbudsgiver. 

Den større frihed ved opgavetilrettelæggelse og metodevalg giver 
leverandøren mere fri mulighed for at inddrage erfaringer fra løsningen 
af lignende opgaver. Samtidig kan leverandøren tilrettelægge og 
optimere opgaveløsningen for både bestiller og ”brugerne” af 
serviceydelsen på en tilfredsstillende måde. Funktionsudbud kan 
således i højere grad end traditionelle udbud bidrage til at sikre en 
kvalitetsudvikling i kontraktperioden. Ved at gå fra aktivitetskrav til 
funktionskrav udvides konkurrencen fra fortrinsvis at fokusere på pris til 
også at omfatte innovation gennem konkurrence om metode, 
tilrettelæggelse mv. Sigtet er således i højere grad at fokusere på 
forholdet mellem pris og kvalitet.

Men der er begrænsede praksiserfaringer, og det kan derfor være 
vanskeligt at udnytte det fulde potentiale ved funktionsudbud. Dette 
skyldes ikke mindst, at begge parter – og ikke mindst ordregiver – har 
begrænset erfaring og kompetencer i at styre og udvikle et 
kontraktsamarbejde, ligesom tid og ressource anvendt til forberedelse, 
herunder dialog mellem behovsstiller og markedet, ofte er begrænset. 
Usikkerheden giver sig ofte udslag i de udbudte kontraktvilkår, hvor fx 
priser og ydelseskvalitet endvidere ofte er låst fast i en længere 
periode, hvorfor kontraktsamarbejdet i højere grad fokuserer på 
”compliance” snarere end ”commitment”.

Det er således ikke alene udbudstypen i sig selv, der er det direkte problem, men snarere de bånd, som rigide kontraktvilkår for 
ydelserne lægger, hvilket reducerer mulighederne for et udviklingssamarbejde og -partnerskab i kontraktperioden.

Parallelt med udvikling af udbudstyper har man igennem de seneste år arbejdet på forskellige modeller for et bedre samarbejde 
mellem den offentlige kunde og de private leverandører – med særligt fokus på de områder, hvor det offentlige traditionelt har løst 
opgaverne selv med private aktører alene som leverandører af enkle varer og tjenesteydelser, men hvor der nu ønskes et tættere 
og mere forpligtende samarbejde, hvor private i højere grad bidrager til eller overtager offentlige opgaver.

”Det formaliserede udviklingspartnerskab har vist sig at være 
en stor styrke. Udvikling af dette område er jo utroligt 
afgørende. Der sker mange nye ting på plejeområdet, ikke 
mindst inden for velfærdsteknologien. I dag bliver vi med 
leverandører enige om, hvilke projekter vi skal igangsætte 
– ofte også med afsæt i de styrker og kompetencer, de 
forskellige leverandører har. 

På den måde ruller vi forskellige projekter ud og høster 
mange erfaringer,” forklarer Mette Bierbaum og fortæller, at 
man eksempelvis har afprøvet robotstøvsugere i et område 
og for nylig er gået i gang med et projekt med skærmtræning 
i et andet. Og tidligere, før man i Gribskov Kommune selv 
havde stor erfaring med demens, var netop det et område, 
som en af leverandørerne havde stærke kompetencer inden 
for. Af samme grund oplever hun, at 
udviklingspartnerskabet, udover at sikre kontinuerlig 
udvikling på plejeområdet, også er blevet en god måde at 
sikre erfarings- og vidensudveksling på mellem 
leverandørerne og kommunen.
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OPS: En sådan udvidet samarbejdsform, der typisk inkluderer et niveau af udlicitering, betegnes populært som OPS – offentlig- 
privat samarbejde – og dækker over mange former og områder inden for offentlige driftsopgaver, måske med et særligt fokus på 
social- og sundhedsområdet.

OPP, der står for offentlig-privat partnerskab, er som fastlagt definition typisk (eller alene) anvendt i forbindelse med 
anlægsopgaver. OPP baserer sig typisk på et funktionsudbud. OPP har både pga. udvikling og tradition inden for anlægsbranchen 
og den ofte høje grad af ansvar, der lægges på leverandørside i form af fx ansvar for design, løsning, udførelse, drift og 
vedligeholdelse samt i visse tilfælde anlægsfinansiering en særlig status inden for OPS-området. Der er i indkøbsterminologi tale 
om et højt sourcingsnit, der kan inspirere på andre områder.

OPI: En ofte brugt løsning på innovation er at lave offentlige innovationsprojekter (OPI) på udvalgte områder. Disse projekter er ofte 
kendetegnet ved, at man konstruerer et setup, der muliggør private virksomheders produktudvikling gennem adgang til offentlige 
ressourcer i det omfang, dette kan lade sig gøre inden for EU’s regler om statsstøtte. Projekterne medfører ofte et stort træk på 
kommunens ressourcer i faserne for idéudvikling, strukturering og udvikling af prototyper mv. Trækket på de kommunale ressourcer 
er imidlertid vanskelige at kapitalisere, og konsekvenserne af OPI bliver ofte, at kommunen kommer til at betale for det samme to 
gange (første gang i projektfasen og anden gang ved selve anskaffelsen). Reglerne om OPI må forventes at blive revideret i den 
nye udbudslov som konsekvens af, at det nye udbudsdirektiv indfører mulighed for innovationspartnerskab som bliver en helt ny 
udbudsform. 

Udviklingspartnerskabet er som model under OPI netop karakteriseret ved, at parterne i fælleskab udvikler en prototype, som 
danner grundlag for et udbud. Udviklingssamarbejdet kan med fordel formaliseres i en fælles styregruppe (bestyrelse), og 
samarbejdet faciliteres af en ekstern ”konsulent”. Derudover kan udviklingspartnerskabet indebære, at leverandørerne er forpligtede 
til sammen med kommunen at samfinansiere de udviklingsprojekter, som partnerne er fælles om at vedtage og igangsætte.

Udover disse ovennævnte konstruktioner for mere udvidet og intelligent offentlig-privat samarbejde arbejdes der i stigende omfang 
med at få etableret en bedre aktørdialog, ikke mindst med markedet, med henblik på at få alle interesserede aktørers innovative 
bud på løsninger til offentlige serviceopgaver. Implement har udviklet metoden ”idéudbud” som middel til en bedre aktørdialog.

Idéudbud: Princippet i idéudbud er, at ordregiver offentliggør sine behov/udfordringer, dvs. de områder, hvor der er behov for 
nytænkning eller gode råd. Leverandører, iværksættere og andre kan nu byde ind med løsninger og idéer, som måtte opfylde 
behovet. 

De indkomne løsningsforslag håndteres 
ved hjælp af en proces, som munder ud 
i en mere konkret behovsformulering, 
der kan anvendes for et udbud og 
indkøb af en løsning.

Idéudbud bidrager således både til 
opfyldelse af virksomhedernes behov for 
nytænkning ved en tidlig involvering og 
dialog med det øvrige marked samt til 
udvikling af levedygtige produkter og 
ydelser i industrien og dermed 
arbejdspladser.

Idéudbud omfatter platform og 
processer for understøttelse af den 
interne dialog mellem drift og indkøb 
(behovsdialogen) og den eksterne 
dialog mellem indkøb og markedet 
(markedsdialogen). 

Idéudbud munder ikke ud i en kontrakt med en leverandør, men faciliterer en behovs- og markedsdialog, der skaber grundlag for 
innovative udbud og løsninger. 

Indkøb/Jura

Værdi dialogBehov og værdiskabelse

Proces

LeverandørerForretningen
Ideer og løsninger
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Traditionelt udbud og faldgruber

Uanset valg af udbudsform og udbudstype, herunder de ovenfor netop gennemgåede mere prækommercielle udbudsvarianter, 
indeholder disse nogle faldgruber, som ikke knytter sig til selve udbudstypen eller formen, men nok i højere grad ligger gemt i 
forhold som tradition, erfaringer og sourcingstrategi. 

Alle kommuner gør i dag brug af et stort antal private leverandører for at kunne få løst deres korte og langsigtede drifts- og 
serviceopgaver.

Som eksempel har Herning Kommune ifølge egne oplysninger i 2013-tal ca. 5.000 aktive leverandører (cvr-numre), hvilket skal ses, 
ift. at kommunen har ca. 6.200 ansatte (cpr-numre). Lidt karikeret kan anføres, at Herning Kommune således årligt skal 
administrere og kontraktstyre i alt ca. 13.000 kontrakter med henholdsvis cvr- og cpr-numre.

Uanset en effektiv administration og dygtig medarbejder- og leverandørledelse fordrer dette antal af relationer og transaktioner i sig 
selv en stor ressourceanvendelse. I relation til ansatte er situationen typisk den, at der gennemsnitligt er et ”span of control” på ca. 
10:1 – dvs. én leder pr. medarbejder til at sikre optimal ledelse af ressourcerne. Heroverfor står leverandørledelsen, hvor ”span of 
control” nærmere er 1:500. Det ressourcemæssige overskud til at afprøve nye muligheder for offentlig-privat samarbejde kan være 
en barriere i en så drifts- og transaktionstung virksomhed, hvilket ofte resulterer i vanetænkning ved tilrettelæggelse af 
sourcingstrategi og kontraktvilkår.

Dette medfører en risiko for, at udbud gennemføres med 
korte frister for begge parter og med detaljerede krav om 
beskrivelse af ydelsens genstand. Der bliver i disse tilfælde 
ikke tilstrækkelig tid til at vurdere behov og krav i hele 
kontraktens livscyklus, og udbuddets specifikationer 
tenderer mod at beskrive eksisterende behov som krav til 
fremtiden. Herved bliver udbuddene let konserverende, da 
de netop viderefører en traditionel måde at gøre tingene på. 
Eksempelvis ses et udbudsdesign for et plejehjem hyppigt 
ved en aftale om rengøring, en aftale om vedligeholdelse af 
plejehjemmets bygninger mv., en rammeaftale om 
velfærds- og plejeartikler, en rammeaftale om levering af 
engangsartikler samt en aftale om levering af mad til 
plejehjemmet. Herved kommer selve konstruktionen let til at 
udelukke, at der tænkes på tværs af plejehjemmets 
funktioner. Innovation i den daglige organisering af 
plejehjemmet skal derved ofte drives af kommunen.

Mulige tilgange, herunder anvendelse af kontraktvilkår

I dette afsnit beskrives konkrete processer, metoder og kontraktvilkår, der kan realisere gevinster ved både OPI (udvikling og 
produktion af innovative løsninger) og forøget sourcingsnit inden for rammerne af de kendte udbudsformer.

Udbudsproces med OPI

I et klassisk OPI er parterne udviklingspartnere, der samme arbejder frem mod realisering af en ny løsning på et kendt problem. Det 
er vigtigt, at grundlaget for OPI’et sikrer, at den offentlige part får rettigheder til den udviklede løsning med henblik på at kunne 
iværksætte et efterfølgende udbud af ydelsen. Dette sikres bedst ved at anvende en udbudslignende proces til etablering af 
samarbejdet. Herved kan den offentlige myndighed fastlægge sine krav til projektsamarbejdet, herunder eventuelle begrænsninger i 
træk på egne ressourcer og fastlæggelse af budgetter. Desuden opnår man herved en offentlighed om projektet, som er med til at 
sikre, at projektet er forankret i saglig forvaltning. 

En kommunal myndighed har sjældent hjemmel til at sælge egne ydelser. Heri ligger en væsentlig udfordring i at modtage vederlag 
for deltagelse i OPI-projekter. Ved at lave en offentlige konkurrence skal deltagerne konkurrere om at vinde projektdeltagelsen. 
Herved får det offentlige mulighed for bedre at sikre, at eventuelle gevinster ved deltagelsen afspejles i leverandørernes tilbud på 
deltagelse i projektet. Dette er en god måde at sikre, at den offentlige part ikke kommer til at sælge ydelser og derved forbryde sig 
mod kommunalfuldmagtens grænser. Man kan desuden overveje at implementere et projektregnskab, der skal sikre, at projektets 
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eventuelle indtægter forlods skal dække midler investeret i projektet. En sådan model vil yderligere forbedre muligheden for at få 
udviklingsomkostninger dækket, men kræver formentlig en nærmere undersøgelse af hjemmelsgrundlaget.

Udbud, der hæver sourcingsnittet

En metode, der allerede nu kan overvejes for at få en bedre dækning af udviklingsomkostningerne, er at hæve ”sourcingsnittet”. At 
hæve sourcingsnittet betyder som udgangspunkt ikke en (væsentlig) ændring af, hvilken andel af en samlet ydelse der leveres af 
private aktører, dvs. der er ikke tale om en traditionel make/buy-vurdering, men derimod en vurdering af, hvordan varer og ydelser, 
der i forvejen leveres af private, kan sammenlægges under færre leverandører. 

Totalentreprise modsat fagentrepriser, hvor ordregiver (bygherre) i sidstnævnte tilfælde påtager sig opgaven med at indkøbe og 
styre leverancerne fra mange leverandører i stedet for at overlade dette til totalentreprenøren, er et praktisk og kendt eksempel på 
at hæve sourcingsnittet i et 
anlægsprojekt.  

Figuren til højre illustrerer 
forskellen mellem 
”totalentreprisen” og 
”fagentrepriserne”, hvor 
totalentreprenøren (litra A) 
påtager sig det samlede 
ansvar over for ”forretningen” 
(= ordregiver) for at levere 
den samlede ydelse og 
indkøbe og sikre 
leverancerne fra 
underleverandører (litra B og 
C) og deres 
underleverandører (litra D-J). 

På denne måde får 
”forretningen” og ”indkøb” i 
højere grad mulighed for at 
have en direkte behovs- og 
værdidialog med markedet, 
idet parterne får løftet 
dialogen fra en mere teknisk og kravstyret tilgang til en behovs- og værdidialog om output og resultat. Tilsvarende får kommunen 
mulighed for at reducere sine transaktionsomkostninger, da totalentreprenøren håndterer underleverandører, hvilket kan ske 
udenfor et udbudsregime. En væsentlig fordel for kommunen er således, at kommunens antal af leverandører reduceres. Dette 
flytter dyre offentlige transaktionsomkostninger over på færre private leverandører, der ikke har nær de samme 
transaktionsomkostninger, samtidigt med at den private leverandør vil have et meget stort incitament til at effektivisere driften til 
glæde for kommende udbud. 

Et eksempel på at øge sourcingsnittet inden for velfærdsområdet kan være, at man laver et fælles udbud for et plejehjem, der 
inkluderer alle de forhold, der omfatter, at de kommunalt ansatte medarbejdere får stillet samtlige rammer for deres service overfor 
borgerne til rådighed fra én leverandør (facility management ~ totalentreprise), i stedet for at driften af plejehjemmet sker via en 
række udbud af enkeltaftaler. Herved bliver de ydelser, der er nødvendige for selve driften af plejehjemmet, samlet hos én privat 
leverandør (litra A) eller færre private leverandører (”hovedentreprenører”) (litra B og C) evt. efter en dialogfase med blik for at 
fremme nytænkning og innovation, uden at forhold, der ikke i dag er på private hænder, overføres til private (dvs. ikke en 
udlicitering). I ”totalentreprenørsituationen” (litra A) forestår én privat leverandør de samlede rammer for driften, inkl. opførelse, drift 
og vedligehold af bygninger, inventar, køkkenfaciliteter, rengøring mv. I ”hovedentreprenørsituationen” kan fx bygningsopførelse, 
vedligeholdelse og drift være udbudt til én leverandør (litra B) og den daglige facility management, dvs. rengøring, tøjvask, kantine, 
sikkerhed, transport mv. af en anden leverandør (litra C).  

At hæve sourcingsnittet til dette niveau vil udover en reduktion af transaktionsomkostningerne facilitere anvendelse af 
funktionsudbud i endnu højere grad end anvendt i dag. Effektfulde funktionsudbud er vanskelige at foretage ved et lavt sourcingsnit, 
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da genstanden i givet fald bliver meget specifik, hvorimod totalleverancer, som de ovenstående, mere naturligt vil være defineret af 
”forretningens” forventninger til service og output. 

Markedssituationen, herunder særligt om der på tidspunktet for et sådant udbud rent faktisk findes leverandører, der kan påtage sig 
sådanne total- eller hovedleverandøropgaver, vil være afgørende for, hvor højt et sourcingsnit, der kan anlægges. Endvidere skal 
det sikres, at sådanne udbud tilrettelægges, således at der ikke herved skabes (de facto) monopoler.

En ofte overset mulighed er at inkludere kontraktvilkår i udbuddet, der muliggør lokale ønsker og politikker, fx om innovation. Den 
daglige drift af plejehjemmet skal dermed fortsat leveres og overvåges af kommunen, men med én samarbejdspartner, der både 
gennem stringent kontraktstyring eller ”contract management” og udviklingssamarbejde leverer rammerne, således at kommunale 
målsætninger inden for området implementeres igennem den private part uden yderligere træk på kommunale ressourcer. 
Kontrakten kan desuden åbne mulighed for, at den private aktør kan få en stærkere rettighedsposition til nye løsninger, end 
kommunen i dag har mulighed for at give den private part i traditionel OPI. Kontraktvilkårene kan således åbne op for, at 
leverandøren kan forretningsudvikle på det fundament, som en sådan drift af et plejehjem eller fx bibliotek og folkeskole giver 
leverandøren.

Ved at hæve sourcingsnittet kan vi i højere grad arbejde med innovation i privat regi. Såfremt en privat part er forpligtet til at deltage 
i innovationssamarbejde i kommunen og stille sine ressourcer til rådighed for den generelle udvikling af området, vil det ikke 
længere være kommunen, som direkte skal finansiere udviklingen. Der er flere måder at etablere denne mulighed i kontrakten med 
den private part. En metode kunne være at lade den private part være forpligtet til at deltage i innovationssamarbejder. Herved 
risikerer den offentlige part dog, at man vedbliver med at betale for innovationen, idet leverandøren forretningsmæssigt må 
indregne omkostningerne hertil i sit tilbud i udbuddet. En anden metode er at give leverandøren ret til at deltage i 
innovationssamarbejde, som faciliteres af den offentlige part. Herved får leverandøren mulighed for at lave mersalg ved at sælge 
sin viden i de lokale innovationssamarbejdsformer. Dette kan måske endda medvirke til, at leverandørens tilbudssum reduceres, 
idet modellen giver leverandøren andre muligheder for at lave forretning på drift af fx et lokalt plejehjem. Processen vil skulle styres 
i kontrakten gennem løbende opfølgning, styregruppemøder og contract management.


