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• Udbudsdesign

• Organisering

• Valg af udbudsform

• Konkurrenceparametre

• Økonomi

• Bæredygtighed

• Kontraktstyring

• Beskrivelse af ydelsen (funktionskrav, 

udførelses- eller kvalitetskrav)

• Incitamenter

• At styre en kontrakt…
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ORGANISERING
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• Totalentreprise

• Èn kontraktpartner (har dog ikke nødvendigvis faglig viden)

• Succes (til dels) afhængig af, at totalentreprenøren styrer/leder

• Konkurrence på totalen – ikke på de enkelte dele

• Færre juridiske grænseflader – ansvaret er placeret ét sted (eller er 

det…?)

• Fagentrepriser

• Konkurrence på specialisering/viden (flere aktører) 

• Ordregiver skal have ressourcer til at styre

• Juridiske grænseflader skal håndteres (kontraktuelt og i udførelsesfasen)

Totalentreprise - fagentreprise
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• Samlet kontrakt

• Lettere kontraktstyring

• Ensartet udførelse (kvalitet i udførelsen den samme)

• Geografisk opdeling

• Åbner markedet for SMV’er 

• Risiko for uens opfyldelse af kontrakten (uens kvalitet)

• Ordregiver skal have flere ressourcer til at styre (forskellige organisationer 

på den anden side)

• Husk: Beregning af kontraktværdi sker på totalen

Samlet eller opdelt?
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• Rammeaftale

• Flere leverandører => fleksibilitet/forsyningssikkerhed

• Høj konkurrence om del-elementer af ydelsen

• Usikkerhed om volumen (hvis flere leverandører) => afspejles i prisen

• Tildelingsmodeller (direkte tildeling eller miniudbud)

• Almindelig kontrakt

• Èn samarbejdspartner

• Prissætning på (mere) oplyst grundlag 

• Stavnsbundet (?)

Rammeaftale eller 
kontrakt?



10

• Tilbudsloven

• ”En rammeaftale kan kun indgås mellem én udbyder og én virksomhed”

• En rammeaftale må højst gælde for en periode på 4 år

• Udbudsloven

• Kan indgås med en eller flere leverandører

• Som udgangspunkt maksimal varighed på 4 år

Rammeaftale eller 
kontrakt?
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• Bestiller-udfører

• Den klassiske model for samarbejde mellem ordregivere og 

leverandører

• Ordregiver bestiller en opgave, og leverandøren udfører den efter 

ordregivers anvisninger og imod betaling 

• Kontrakten udgør rammen for de opgaver, som ordregiver kan 

bestille, og indeholder kravene til leverandørens opgaveløsning

• Baseret på traditionel kontraktstyring

• Mindre grad af fokus på dialog og udvikling i fællesskab

Bestiller-udfører eller..?
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• Et (strategisk) partnerskab er ikke et fasttømret juridisk begreb, men er 

typisk kendetegnet ved: 

• En rammeaftale/kontrakt med en eller flere leverandører 

• Et fast, længerevarende samarbejde mellem de samme parter

• Kontraktbundet og tillidsbaseret 

• Indeholdende (fælles) incitamenter

• Leverandøren bistår ordregiver med både planlægning og udførelse af aftalens 

opgaver 

• Angår en mængde ensartede opgaver i et jævnt flow til sikring af 

synergieffekter/stordriftsfordele – eventuelt ved at flere ordregivere går sammen

Partnerskab?



13

• Strategiske partnerskaber flytter konkurrencefeltet og skaber nye - og ofte 

større - markedsaktører 

• Ofte stor anvendelse af underleverandører, der afhængigt af modellen kan 

vælges direkte af leverandøren – og dermed uden formelt udbud 

• Kræver en engageret ordregiver 

• Opgør med “plejer”-modellen

Udfordringer
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• Offentlige udbudsformer

• Alle kan være med

• Mindstekrav til egnethed

• Ukendt antal tilbudsgiver kan være en udfordring – for både ordregiver og 

tilbudsgiver

• Kortere udbudsproces

• Begrænsede udbudsformer

• Todelt proces

• Smallere konkurrencefelt

• Længere udbudsproces

• Udbud med forhandling?

Udbudsform
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• Overvejelser (valg af udbudsform)

• Hvor stort er det mulige leverandørfelt?

• Hvor lang tid har ordregiver til at gennemføre udbudsprocessen?

• Vil evt. forhandling forventeligt kunne bidrage positivt?

• Overvejelser (valg af tildelingskriterier)

• Hvordan beskrives ydelsen (= er der noget at konkurrere på?)

• Er tilbudsgiverne ”modne” nok til at kunne konkurrere på andet end pris?

• Hvordan sikrer vi den optimale konkurrence på pris?

Udbudsform og 
konkurrencekriterier
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Økonomi

Økonomien i udbuddet

• Transaktionsomkostninger 

ordregiver (gennemførelse af 

udbudsprocessen)

• Transaktionsomkostninger 

tilbudsgiver (overstiger den 

forventede gevinst ved at 

deltage omkostningerne ved 

at deltage?)

Økonomien i kontrakten

• Tildelingen af kontrakten 

(sammenhængen mellem 

kvalitet og pris)

• Reguleringsmekanismer  i 

kontrakten og incitaments-

strukturer
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• Forberedelse

• Et velforberedt udbud har færre transaktionsomkostninger

• Sikring af markedskonformt udbudsmateriale

• Forbedrer tilbudsgivernes indsigt i opgaven

• Omhu ved valg af udbudsproces

• Den valgte udbudsproces skal stå mål med kontraktens potentiale

• Markedsparatheden?

• Undgå transaktionsomkostninger, som ikke er nødvendige

• Fjern overflødige krav i udbudsmaterialet, herunder krav til 

dokumentation

• Brug skabeloner til tilbudsafgivelse

Transaktionsøkonomi



18

• Laveste pris

• Kontrakten tildeles alene på baggrund af en evaluering af prisen

• Ingen kvalitativ evaluering

• Forudsætter at man kender sit marked godt og er sikker på sine krav

• Bedste forhold mellem pris og kvalitet

• Både evaluering af pris og kvalitet

• Opstiller underkriterier og vægtning

• Større fleksibilitet

• Target-pris – evalueringsmodel (højeste acceptable pris)

• Omvendt licitation

Konkurrenceøkonomi
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• Hvilke delelementer skal leverandørens vederlag bestå af?

• Et fast månedligt vederlag?

• Vederlag pr. opgave?

• Timepriser?

• Optioner og tilkøb?

• Prisregulering?

• Anvend skabelon til brug for tilbudsgivernes afgivelse af pris, fx 

med automatisk sammenregning af evalueringspris

Kontraktøkonomi
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Bæredygtige 
driftskontrakter?
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• Funktionskrav 

• Tekniske krav formuleres som behov/ønsker, der kan opfyldes på 

forskellige måder

• Opfyldelsen af funktionskrav kan udvikles over tid

• Tekniske specifikationer

• Krav til maskinel/udførelse af arbejderne (tomgang, brændstof mv.)

• Genbrug af materialer osv. 

• Mærker

• Udbudslovens § 46

• Certificering

• Udbudslovens § 47

Grønne krav
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• Egentlige udviklingspartnerskaber

• Roller og ansvar, arbejdspakker, rettighedsfordeling mv. 

• Prissætning af ydelsen 

• Pligt til løbende at fremsætte eller realisere effektivisering eller 

miljøforbedringer

• Trappevis realisering

• Krav om forslag til effektiviseringstiltag eller tiltag, der sikrer bedre 

miljø- og klimaforhold

• Godkendelsesproces baseret på kriterier

• ”Geninvestering i kontrakten”

• Deling af besparelser

• Bonus 

Grønne klausuler
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KONTRAKTSTYRING
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• Formål med kontraktstyring

• Formålet er at sikre, at aftaleparternes respektive roller og forpligtelser, som 

de er beskrevet i kontraktgrundlaget, respekteres

• Kontraktstyringen skal altså sikre, at ordregiver får en ydelse med de rigtige 

specifikationer, og at

• Omkostningerne ikke bliver højere end forventet

• Kontraktstyringen ligger i naturlig forlængelse af kontraktindgåelsen og bør 

derfor altid indgå som en fast overvejelse i de første faser af 

kontraktindgåelsen!

• Det er en forudsætning for kontraktstyring, at ordregivers repræsentant kender 

aftalens indhold.

At styre en kontrakt….



25

• Kontraktparter og kontraktydelser → hvem skal levere hvad, og hvornår? 

• Mængder → muligheder for tilkøb og indeksering af pris?

• Optioner → hvornår og hvordan kan de udnyttes? Med hvilket varsel?

• Frister for aflevering og evt. afhjælpning → hvornår indtræder pligten til at 

svare bod?

• Misligholdelse af kontrakten → kontrol og reklamation

At styre en kontrakt….
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• Beskrivelsen af ydelsen er central for den efterfølgende kontrakthåndtering

• Hvilke krav skal ydelsen leve op til?

• Funktionskrav? 

• Udførelseskrav?

• Kvalitetskrav?

• Sammenhæng med mulighed for at (kunne) håndhæve

Lidt om fundamenter
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Lidt om incitamenter
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• Funktionskrav giver større frihedsgrad og mere fleksibilitet for 
leverandøren

• Udvikling af ydelser – i samarbejde med ordregiver?

• Afregning: Fast betaling/betaling pr. opgave/honorering for resultater

• Belønning/bonus ved opnåelse af resultatkrav

• Leverandøren kan beholde gevinster opnået ved effektivisering eller 
dele med ordregiver

• Gevinster finansierer projekter inden for kontrakten

• Sanktioner ved manglende overholdelse af kontraktens bestemmelser

Lidt (mere) om 
incitamenter
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• Kend din kontrakt

• Kend din kontraktpart og grænserne for egne ressourcer!

• Fokuser på åbenhed i kontraktforholdet

• Opfyld altid kontrakten i overensstemmelse med det, der er aftalt 

oprindeligt 

• Fokuser på de fælles mål og incitamenter → det sikrer et mere smidigt 

forløb

K-I-S-S



SPØRGSMÅL?
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HORTENS 

UDBUDSHOTLINE

Ring på 3334 4422

HORTENS 

UDBUDSRETTENS A-

Z 

Følg os på LinkedIn

UDBUDSRETLIGE 

ARTIKLER OG 

ARRANGEMENTER

Læs mere her

https://www.linkedin.com/groups/4189730/
https://www.horten.dk/specialer/udbudsret


Partner

Dir: +45 3334 4128
Mob: +45 5234 4128
E-mail: adp@horten.dk

Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret inden for udbudsret og 

statsstøtte. Hun har stor erfaring som rådgiver for både offentlige 

myndigheder og private virksomheder og har oparbejdet et særligt 

indgående kendskab til komplekse kontrakter og de kommercielle og 

juridiske aspekter, som kendetegner disse. Annelouise agerer ofte som 

tovholder og projektleder i store processer med mange aktører og 

interessenter involveret.

Annelouise rådgiver om alle aspekter af udbudsreglerne og de 

processer, som knytter sig dertil.

Karriere

Partner, Horten, 2016

Berlingske Business Talent 100, 2014

Advokat, Horten, 2011

Advokatbeskikkelse, 2011

Advokatfuldmægtig, Horten, 2008

Uddannelse

Certificeret projektleder (PRINCE2 Practitioner), 2012

Cand.jur., Københavns Universitet, 2008

Specialer

Udbudsret

Offentlige Private Samarbejder 

Statsstøtte

Virksomhedsrådgivning & kontrakter

Annelouise Dalgaard Pedersen

mailto:adp@horten.dk


Følg os



Ingen virksomhed kan stå stille. Verden er i forandring, og derfor skal 

lovgivningen følge trop. Den teknologiske transformation bevæger sig med 

lynets hast, og nye dagsordener skyder frem så hurtigt, at vi knapt når at 

sætte os ind i den første, før den næste ser dagens lys. Som strategisk-

juridiske rådgivere er vi derfor nødt til at være nysgerrige og undersøge 

mulighederne uden altid at vide, præcis hvor vi ender. Ja, du hører det fra et 

advokatfirma.

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 

specialister, der alle står klar til at gå nye risici, udfordringer og muligheder i 

møde sammen med vores kunder. 

Vi klæder førende organisationer på til at kunne agere og reagere inden for 

områder som bank og finansiering, fast ejendom, grøn energi, teknologi, IP 

og M&A, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag – og nogle 

gange endda tage modige valg.

Når verden ændrer sig, gør juraen også. 

Horten – Find a way.

Vi er en full-service 

advokatvirksomhed med 

speciale i bank og finansiering, 

fast ejendom, grøn 

energi, teknologi, IP og M&A.

Vi er 350 specialister, der 

altid går nysgerrigt til værks.

Vi klæder førende 

organisationer på til at kunne 

agere og reagere, når 

lovgivningen ændrer sig.

Vi undersøger nye risici, 

udfordringer og muligheder 

uden altid at vide, præcis 

hvor vi ender.
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