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Stort potentiale i  
bedre udbud

Det offentlige er en meget vigtig samarbejdspartner for rådgiver-
branchen i Danmark. Rådgivningsvirksomhederne ønsker at styrke 
det gode samarbejde, der allerede eksisterer i dag. I den forbin-
delse ser rådgiverbranchen et stort potentiale i en mere effektiv 
og mindre ressourcekrævende gennemførelse af udbud.

Når det offentlige sender en rådgivningsopgave i udbud, bruger 
rådgivningsvirksomhederne rigtig mange ressourcer på at afgive 
tilbud. Det er ikke blot problematisk for den danske rådgiver-
branche, men det er også et problem for den offentlige sektor. 
For det kan betyde, at den offentlige sektor går glip af innovative 
løsninger, fordi rådgivningsvirksomhederne simpelthen afstår fra 
at afgive tilbud. Det betyder også, at de tilbud, som det offentlige 
modtager, bliver dyrere end nødvendigt. 

Denne vejledning har Dansk Erhverv udarbejde i samarbejde med 
rådgivningsvirksomheder, der alle har erfaringer med offentlige 
udbud. Formålet med vejledningen er at klæde offentlige indkø-
bere på til at tilrettelægge og genneføre mere effektive og mindre 
ressourcekrævende udbud, der samtidig sikrer innovation. Det er 
både til gavn for den offentlige sektor og de rådgivningsvirksom-
heder, der afgiver tilbud.

Rådgivningsydelser dækker over følgende:

•  IT-rådgivning

•   Juridisk rådgivning

•    Revision og skatterådgivning

•   PR og kommunikation

•   Ledelsesrådgivning

•   Reklame 

•    Rådgivning inden for arkitektur

•    Rådgivning inden for bygge, anlæg  

 og teknologi

•    Markedsanalyse og meningsmåling

•   Designrådgivning



Rådgivning er ikke en 
hyldevare. Derfor betaler 
det sig at undersøge 
markedet, inden indkøber 
går på indkøb
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AFKLARING 

Hvad har indkøber 
behov for at vide 
mere om?
Rådgivning er ikke en hyldevare. Rådgivning udføres specifikt til 
det pågældende behov, og det skal udbuddet tage højde for. Der-
for betaler det sig også at undersøge markedet, inden indkøber går 
på indkøb. Inden indkøber går i gang med at tilrettelægge selve 
udbuddet, er det derfor en god idé at afklare, om der er noget ved 
den ønskede rådgivningsydelse, som der er behov for at vide mere 
om. Hvis indkøbere tidligt i indkøbsprocessen går i dialog med 
markedet, vil indkøberne have bedre forudsætninger for at stille 
de rigtige krav til rådgivningsydelsen og for at kunne tilrettelægge 
udbuddet på en måde, så løsningen rent faktisk løser den givne 
udfordring. 

Indkøbere kan læse mere om mulighederne for at gøre brug af 
markedsdialog i udbudslovens § 39.

Indled markedsdialog tidligt i processen.

Hvis flere forskellige virksomheder inddrages i en markedsdialog, 
anbefaler Dansk Erhverv, at selve markedsdialogen gennemføres 
med de enkelte virksomheder hver for sig. Det giver mere konkret
information end ved større fælles informationsmøder, idet råd-
givningsvirksomhederne kan være mere tilbageholdende med 
spørgsmål eller input, når konkurrerende virksomheder er til stede. 
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TILRETTELÆGGELSE

Hvad skal indkøber 
være opmærksom 
på, når udbuddet  
tilrettelægges? 

Når et udbud skal tilrettelægges, er det meget vigtigt at vælge den 
helt rigtige udbudsform. Det er bl.a. afgørende for, at indkøbere 
modtager de bedst mulige tilbud. Det har også stor betydning for, 
at udbuddet kan gennemføres så effektivt som muligt, og for at et 
unødvendigt ressourceforbrug kan undgås.

Udbudsloven indeholder en række forskellige udbudsformer, der 
hver især har sine fordele og ulemper. 

Indkøber kan læse mere om udbudsformerne i udbudslovens 
kapitel 7.

Vælg som udgangspunkt begrænset udbud frem for åbne 
offentlige udbud.

Dansk Erhverv anbefaler generelt, at udbudsformen ”begrænset 
udbud” anvendes, når rådgivningsopgaver sendes i udbud. Her 
skal rådgivningsvirksomhederne først ansøge om deltagelse, og så 
er det kun de virksomheder, der modtager en opfordring fra ind-
købere, der kan afgive et tilbud.
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En af fordelene ved et begrænset udbud er navnlig, at det er 
mindre ressourcekrævende for indkøberne at gennemføre og for 
tilbudsgiverne at byde ind på udbuddet. 

Indkøber kan læse mere om ”begrænset udbud” i udbudslovens  
§§ 58-60.

Ved større og komplekse opgaver, der kræver et stort ressource-
træk, kan fleksible udbudsformer som ”udbud med forhandling”, 
”konkurrencepræget dialog” og ”innovationspartnerskaber” med 
fordel anvendes. 

Når der anvendes en udbudsform med prækvalifikation, bør det 
sikres, at der ikke prækvalificeres flere end de fastsatte mini-
mumskrav. 

Prækvalificer ikke flere rådgivningsvirksomheder, end hvad 
gældende minimumskrav foreskriver. 
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Ved ”begrænset udbud” er minimumskravet fem, hvor det ved 
”udbud med forhandling”, ”konkurrencepræget dialog” og 
 ”innovationspartnerskaber” er tre.

Udover valget af udbudsform er det som indkøber vigtigt at for-
holde sig til, hvor mange ressourcer rådgivningsvirksomhederne 
må forventes at skulle bruge på at afgive tilbud – de såkaldte 
transaktionsomkostninger. Høje transaktionsomkostninger kan 
nemlig have den konsekvens, at rådgivningsvirksomhederne 
 afholder sig fra at byde ind på opgaverne, hvorved den offentlige 
sektor går glip af innovative løsninger, og at det offentlige ender 
med at købe dyrere ind end nødvendigt. 

Dermed vil det ofte være afgørende for tilbuddenes kvalitet, at 
rådgivningsvirksomhedernes transaktionsomkostninger holdes 
nede. Derfor er det en fordel at foretage et skøn over transaktions-
omkostningerne allerede på nuværende tidspunkt i processen.

Foretag et skøn over transaktionsomkostningerne for både 
indkøber og tilbudsgivere. 

På den måde giver det mulighed for at sikre en passende sam-
menhæng mellem opgavens omfang, antallet af tilbudsgivere og 
den mængde af krav, der stilles i udbudsmaterialet. En passende 
sammenhæng mellem disse faktorer er med til at sikre kvaliteten i 
opgaveløsningen.

Særligt i forhold til brugen af rammeaftaler er det hensigts-
mæssigt at fastsætte et minimumindkøb på aftalen. Derfor er  
det en god idé at vurdere, om indkøber kan leve op til et vist  
minimumomfang, inden indkøber benytter en rammeaftale.  
Dansk Erhverv opfordrer til, at der som minimum bør indkøbes 
mindst 50 % af omsætningen, således at rådgivningsvirksom-
hederne kan forvente en vis omsætning på rammeaftalen.  
Det vil give bedre tilbud. 
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”Høje transaktions-
omkostninger kan 
have den konsekvens, 
at rådgivningsvirk-
somheder afholder 
sig fra at byde ind på 
opgaver, hvorved den 
offentlige sektor går 
glip af innovative  
løsninger. 
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Som indkøber har det offentlige stor frihed til at stille krav til 
netop den ydelse, som man ønsker at indkøbe. Det er vigtigt at 
beskrive kravene præcist, så rådgivningsvirksomhederne får et 
klart billede af, hvad det offentlige ønsker at indkøbe, og hvilke 
krav og ønsker indkøberen har til indkøbet.

Når udbudsmaterialet skal udarbejdes, er det vigtigt at forholde 
sig kritisk til omfanget af krav, der skal stilles til den rådgivnings-
ydelse, der skal leveres tilbud på. Overordnet set er det en god 
idé at minimere omfanget, da det mindsker transaktionsomkost-
ningerne for det offentlige som myndighed, men også for 
rådgivningsvirksom hederne.

Krav om, at selve opgaven skal løses direkte i tilbuddet, bør  
særligt undlades.

Undlad at stille krav om, at selve opgaven skal løses  
i tilbuddet. 

Det er meget ressourcekrævende for rådgivningsvirksomhederne  
at løse opgaven direkte i tilbuddet, hvilket blot vil øge transaktions-
omkostningerne for rådgivningsvirksomhederne. 

MATERIALE

Hvilke krav skal 
der stilles til 
den ønskede 
rådgivningsydelse?



Der bør ikke 
stilles krav 
om, at selve 
opgaven skal 
løses direkte 
i tilbuddet
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Hvis indkøber mener, at det er nødvendigt for vurderingen af de 
indkomne tilbud, at der leveres en løsning på selve opgaven i til-
buddet, så bør det begrænses til et delelement. Derudover bør der 
gives de tilbudsgivende virksomheder et særskilt honorar for dette 
arbejde. På den måde mindskes virksomhedernes transaktions-
omkostninger, hvilket vil øge kvaliteten af de modtagne tilbud.

”Giv et særskilt honorar, såfremt det er nødvendigt at stille 
krav om, at en del af opgaven skal løses i tilbuddet.”

Herudover bør det overvejes, hvor specifikke krav der skal stilles 
til den ønskede rådgivningsydelse.
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Rådgivningsvirksomheder lever af deres strategiske og kreative 
metoder, og derfor er det heller ikke hensigtsmæssigt at begrænse 
rådgivningsvirksomhederne ved at stille specifikke krav til proces-
sen i opgaveløsningen. 

Stil krav til funktionen frem for processen (funktionsudbud).

Dansk Erhverv anbefaler, at der – frem for at stille en række 
 specifikke krav til f.eks. opgaveløsningens form eller metode – 
 stilles krav til rådgivningsydelsens funktion, altså hvad resultatet 
eller effekten skal være. Det giver rådgivningsvirksomhederne rum 
til at vælge den form eller metode, som løser udfordringen bedst 
muligt. Dermed begrænser indkøber ikke rådgivningsvirksomhe-
derne, og man får de bedste og mest innovative løsninger. 

Endelig bør det overvejes at sætte et loft over antallet af sider i 
virksomhedernes tilbud. 

Det er en fordel for både indkøberen og  rådgivningsvirksomhederne. 
For indkøberen er det lettere og mindre ressourcekrævende at 
evaluere de indsendte tilbud. Ligeledes er det fordelagtigt for 
 rådgivningsvirksomhederne, der ikke skal bruge unødvendige 
 ressourcer på at skrive lange tilbud.

Fastsæt et maksimalt antal sider i tilbudsmaterialet.
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Når indkøberen skal evaluere de indkomne tilbud, skal dette ske 
i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat i 
udbudsmaterialet. I den forbindelse skal indkøberen bl.a.  
kontrollere, at de indkomne tilbud opfylder de fastsatte krav.

Indkøberen kan med rette forvente at modtage gennemarbejdede 
tilbud, der lever op til de krav, der er stillet i udbudsmaterialet. 
Skulle der alligevel være fejl eller mangler, er det vigtigt at huske 
på, at der er mulighed for at anmode tilbudsgiveren om at  
supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud. 

Indkøber kan læse mere om mulighederne for at rette fejl og 
mangler i ansøgninger eller tilbud i udbudslovens § 159, stk. 5.

Få rettet og præciseret eventuelle fejl, mangler og 
 uklarheder i tilbuddene.

Det kan vise sig, at den bedste løsning af opgaven findes i et  
tilbud, hvor der uheldigvis er sneget sig en fejl, en mangel eller en 
uklarhed ind, som nemt kan rettes. 

RESULTAT

Hvad skal indkøber 
være opmærksom  
på ved tildeling og 
afslag?
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Når indkøberen har evalueret de modtagne tilbud og fundet den 
rådgivningsvirksomhed, der skal løse opgaven, skal de forbigåede 
tilbudsgivere underrettes om, hvorfor deres tilbud er blevet afvist, 
samt hvem der er blevet udvalgt til at løse opgaven. Ved ”udbud 
med forhandling” eller ”konkurrencepræget dialog” skal der  
desuden redegøres for forhandlingsforløbet/dialogen med tilbuds-
giverne. 

Det er i den forbindelse vigtigt, at der gives velbegrundede afslag. 
På den måde mindskes antallet af anmodninger om aktindsigt og 
klager, hvilket også mindsker indkøberens ressourceforbrug.

Giv velbegrundede afslag.

Indkøber kan læse mere om kravene til indholdet af en begrundelse 
i udbudslovens § 171, stk. 4.

Kontakt  
Dansk Erhverv

Daniel Møller Jensen
Politisk konsulent

dmj@danskerhverv.dk
+45 3374 6034

Louise Høgh von der Heide
Chefkonsulent, advokat

loh@danskerhverv.dk
+45 3374 6177

mailto:dmj%40danskerhverv.dk%20?subject=


Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og 
arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.

Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder 
og brancher. Vores mission er at fremme 
konkurrencekraft hos vores medlemmer i en 
globaliseret økonomi.
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