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Rådets arbejdsopgaver 
Den offentlige sektor skal forvalte skatteborgernes penge effektivt og sikre, 
at opgaverne løses bedst til prisen. Erfaringer viser, at der er et betydeligt 
potentiale for at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige fordele, når offentli-
ge myndigheder skaber konkurrence og samarbejder med private om opga-
veløsningen.  
 
Myndighederne har de seneste år haft stadigt større fokus på at skabe kon-
kurrence og samarbejde med det private om løsningen af de offentlige op-
gaver. Høje omkostninger i forbindelse med at gennemføre udbud, usikker-
hed om udbudsreglerne og begrænset kendskab til nye innovationsfrem-
mende samarbejdsformer er imidlertid eksempler på barrierer, der betyder, 
at potentialet for effektivitet, kvalitetsudvikling og nytænkning stadig ikke 
bliver fuldt udnyttet. 
 
Regeringen ønsker at reducere barriererne og understøtte myndighedernes 
arbejde med at skabe konkurrence og samarbejde med det private om opga-
verne. Det er regeringens holdning, at det er mindre væsentligt, om det er 
offentlige eller private leverandører, der løser opgaven, så længe opgaveløs-
ningen sker effektivt, innovativt og på et kvalitetsmæssigt niveau, der mat-
cher det konkrete behov. 
 
Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har derfor til opgave at understøtte 
konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder og private virksomheder.  
 
Rådet skal tilvejebringe ny viden, sikre målrettet formidling af denne viden 
og styrke dialogen mellem parterne på området. Rådet skal dermed bidrage 
til, at mulighederne for at skabe konkurrence og samarbejde om de offentli-
ge opgaver styrkes og sker på et solidt videns- og erfaringsgrundlag. 
 
Rådet for Offentlig-Privat samarbejde skal:  

• Analysere effekterne af konkurrenceudsættelse og andre former for 
offentlig-privat samarbejde i forhold til udvalgte parametre (fx effek-
tivitet, kvalitet og innovation) på baggrund af nationale og internati-
onale erfaringer. 

• Undersøge mulighederne for at nedbringe myndighedernes og virk-
somhedernes transaktionsomkostninger samt understøtte et større 
fokus på totalomkostninger, når der skabes konkurrence om offent-
lige opgaver. 

• Afdække drivkræfter og barrierer for offentlig-privat samarbejde på 
de forskellige markeder via dialog med statslige myndigheder, kom-
muner, regioner og virksomheder.  
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• Belyse mulighederne for og erfaringerne med nye og innovations-
fremmende former for offentlig-privat samarbejde, fx funktionsud-
bud og prækommercielle indkøb.  

• Informere og vejlede offentlige myndigheder og virksomheder om 
resultaterne af rådets arbejde for at sikre, at den nye viden på områ-
det hurtigt finder anvendelse i praksis, fx gennem udgivelse af kon-
krete vejledninger og anbefalinger til nye initiativer. 

• Formidle resultaterne af rådets arbejde bredt for at skabe opmærk-
somhed og debat om erfaringerne med offentlig-privat samarbejde 
med henblik på at forbedre den danske udbudskultur. 

 
Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde koordinerer sit arbejde med øvrige 
tiltag på området. 
 
Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har en funktionsperiode indtil den 31. 
december 2015. 
 
Sammensætningen af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde 
Rådet består af en formand og 16 medlemmer. Rådet skal besidde et alsidigt 
kendskab til offentlig-privat samarbejde samt udbud og indkøb i den offent-
lige sektor. Medlemmerne af rådet skal endvidere udgøre aktive ambassadø-
rer og bidrage til at udbrede kendskabet til rådets arbejde.  
 
Erhvervs- og vækstministeren udpeger formanden og ét medlem. De øvrige 
medlemmer udpeges af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra 
følgende organisationer og ministerier: 

• Dansk Byggeri indstiller et medlem  

• Dansk Erhverv indstiller et medlem  

• Danske Regioner indstiller et medlem  

• DI indstiller et medlem  

• Foreningen af offentlige indkøbere, IKA indstiller et medlem 

• Håndværksrådet indstiller et medlem  

• KL indstiller to medlemmer  

• Landbrug & Fødevarer indstiller et medlem 

• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd indstiller to medlemmer  

• Finansministeren indstiller et medlem  

• Social- og integrationsministeren indstiller et medlem 

• SKI – Statens og Kommunernes Indkøbs Service indstiller et med-
lem  

• Økonomi- og Indenrigsministeren indstiller et medlem   
 
Det forventes, at rådet mødes 3-4 gange årligt. 
 
Rådet sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 


