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Problemstillingen

• Innovation er ikke den primære mission hos de offentlige indkøbere.

• Der mangler vilje fordi, at det er tidskrævende og problematisk.

• Heroverfor står det private, der er nødt til at tænke nyt for at beholde sin 
markedsposition.

INNOVATION I UDBUD
Organisation og strategi
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Problemstillingen

Indbyggede selvmodsigelser:

• Ligebehandlingsprincippet

• Gennemsigtighedsprincippet

Formålet med udbudsreglerne er, at ordregiver køber kvalitet til den bedste pris. 

Derimod er innovation et forløb uden klart defineret start og slut, der strider imod 
grundnaturen i udbudsretten.

INNOVATION I UDBUD
De grundlæggende principper
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Udbudslovens § 22

Loven gælder kun offentlige tjenesteydelseskontrakter om:

1) ”Forskning og udvikling, der er omfattet af CPV-koder 73000000-2 til 73120000-9, 
73300000-5, 73420000-2 og 73430000-5,

2) når udbyttet udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed og

3) tjenesteydelsen fuldt ud betales af ordregiveren”.

INNOVATION I UDBUD
Offentlige-private innovationssamarbejder (OPI)
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Udbudslovens § 22

• Tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling er kun omfattet af udbudspligt, når 
løsningen ”udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed og 
tjenesteydelsen fuldt ud betales af ordregiveren”.

• Rene udviklingssamarbejder hvor betingelserne i udbudslovens § 22 ikke er opfyldt, er 
derfor ikke udbudspligtige.

• Dette gælder selvom kontraktens værdi overskrider tærskelværdierne i udbudsloven.

• NB! Hvis OPI-samarbejdet indebærer indkøb af den udviklede løsning vil samarbejdet 
oftest blive udbudspligtigt.

• Samarbejdet vil således også indebære et traditionelt køber/leverandør-element.

• Husk dog: ”uadskillelige ydelser”, jf. kendelsen Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod 
Miljøstyrelsen.

INNOVATION I UDBUD
Offentlige-private innovationssamarbejder (OPI)
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Beskrivelse

• Ny samarbejdsform indført i forbindelse med den nye udbudslov.

• Udviklet som følge af øget efterspørgsel på mere fleksible udbudsformer til fremme af 
innovation i offentlige indkøb.

• Formål: At lette indgåelsen af længerevarende kontrakter om udvikling af nye 
innovative løsninger og efterfølgende anskaffelser af disse nye løsninger.

• Udvikling af en løsning og efterfølgende indkøb af den udviklede løsning er tænkt 
samlet i ét udbud.

• Reguleret i udbudslovens § 73-79.

INNOVATION I UDBUD
Innovationspartnerskaber
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Udbudslovens § 73:

• ”En ordregiver kan anvende innovationspartnerskaber, hvis ordregiveren vil udvikle en 
innovativ vare, en tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde, som ikke allerede 
er tilgængelig på markedet. Et innovationspartnerskab består af 3 faser: udbuddet, 
innovationsforløbet og et eventuelt efterfølgende indkøb af den udviklede ydelse.”

• Proceduren for udbuddet af innovationspartnerskabet følger af § 74-79. Udbuddet af 
innovationspartnerskabet gennemføres som et udbud med forhandling.

• Mulighed for at etablere parallelle innovationspartnerskaber, hvor de enkelte 
partnerskaber kan bringes til ophør.

INNOVATION I UDBUD
Innovationspartnerskaber
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INNOVATION I UDBUD
Innovationspartnerskaber

Fase 1: 
Udbudsfasen 

Fase 1: 
Udbudsfasen 

Fase 2:
Innovationsfasen

Fase 3:
Indkøbsfasen

Udarbejdelse af 
udbudsmaterialet 

Offentliggørelse af 
udbudsmaterialet

Anmodning om 
deltagelse (De der 
opfylder kravene i 
udbudsmaterialet)

Prækvalifikation af
mindst 3 ansøgere

Afgivelse af 
indledende tilbud

Forhandlingsfasen

Afgivelse af
endeligt tilbud

Evaluering af
endelige tilbud

Tildeling af kontrakt
samt underretning

af forbigået
tilbudsgiver

Innovationsfasen

Delmål 1
Rammefasen

Delmål 2
Udviklings- og 
designfasen

Delmål 3
Test- og 

afprøvningsfasen

Delmål 4
Afslutningsfasen

Faserne:

Udbudsfasen:

Innovationsfasen:
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Dansk Erhverv har undersøgt brugen af 

• 6 innovationspartnerskaber i 2017

Et opslag i Den Europæiske Unions Tidende for 2018 viser:

• 1 udbudsbekendtgørelse om innovationspartnerskab i 2018

• 4 bekendtgørelser om indgået kontrakt i et innovationspartnerskab i 2018

INNOVATION I UDBUD
Innovationspartnerskaber i Danmark
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ANDREAS CHRISTENSEN
PARTNER

Dir: +45 33344226
Mob: +45 52344226
E-mail: ac@horten.dk

Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt 
udbudsret og statsstøtte. Han har blandt andet beskæftiget sig 
med disse emner som ansat i Justitsministeriets lovafdeling og 
efterfølgende intensivt som advokat. Andreas har betydelig 
erfaring som rådgiver for private samt hel- og halvoffentlige 
virksomheder og har ført en lang række rets- og voldgiftssager 
inden for sine specialer. Han har været involveret i 
konkurrencesager både som anklager og forsvarer, og er en af de 
advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud.

Karriere
Certificeret projektleder (PRINCE2 Practitioner), 2012
Møderet for Højesteret, 2011
Partner, Horten, 2005
Møderet for landsret, 2005
Advokatbeskikkelse, 2002
Advokatfuldmægtig og advokat, Bech-Bruun Dragsted, 2001-2005
Justitsministeriet, 1998-2000

Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet, 1998

Specialer
Udbudsret
Konkurrenceret
Statsstøtte
EU-ret & menneskerettigheder
Erhvervsstrafferet
Retssager
Offentlige Private Samarbejder 
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Som kunde hos Horten står du stærkest muligt i en verden, hvor 
kompleksiteten konstant forøges, og konkurrencen skærpes. 

Vi går lige til sagens kerne og har modet til at sige tingene ligeud. 
Det betyder ikke, at vi springer mellemregningerne over. 

For kun ved at forstå, overskue og gennemskue dine muligheder 
og udfordringer, kan vi omsætte dem til klare svar.

Horten er en full-service advokatvirksomhed 
med over 60 års erfaring og 320 medarbejdere. Vi bruger vores 

solide baggrund og mange tværgående ekspertområder til at 
skabe resultater for vores kunder. Og vi er allerbedst i sektorer, 

der er præget af hastig udvikling og intensiv regulering.

Vi går til sagens 
kerne og har mod 
til at sige tingene 

ligeud.

Vi sætter tingene i
sammenhæng og 
rådgiver ud fra et 

helhedsperspektiv.

Horten er en full-service 
advokatvirksomhed med 
mere end 30 forskellige 

specialer.

Vi er 320 medarbejdere, 
der ikke er bange for at 

arbejde på tværs i jagten 
på de bedste resultater.


