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Mange tak for udkastet til rapport om analyse af centraliserede indkøb. Dansk Erhverv har følgende 
bemærkninger: 
 
Generelle bemærkninger: 
Dansk Erhverv hilser KFST´s analyse velkommen. Der er tale om en særdeles grundig og omfattende 
analyse, der behandler en vigtig samfundsdagsorden. Analysen er især relevant fordi en stor del af den 
offentlige sektor de seneste godt 10 år har centraliseret væsentlige dele af det offentlige indkøb. Det har i 
erhvervslivet ført til en række naturlige overvejelser om konsekvenserne af centralisering, positive som 
negative. 
 
Dansk Erhverv arbejder for at sikre en mindre, men mere effektiv offentlig sektor. Dansk Erhverv mener 
derfor, at den offentlige sektor bør se på alle initiativer der kan fremme øget effektivisering, herunder også en 
øget professionalisering af offentlige indkøb. Det er imidlertid vigtigt, at være opmærksom på både kort- og 
langsigtede konsekvenser af centralisering. Virksomheder på udvalgte markeder udtrykker eksempelvis 
bekymring for brug af forpligtigende eneleverandør-aftaler. Frem for alt udtrykker flere virksomheder 
bekymring for, at der sammen med udviklingen i retning af øget centralisering, er kommet et fokus på laveste 
pris, større afstand mellem brugere og beslutningstagere og en stor forskel mellem det der bliver lovet som i 
volumen i aftalen, og det der rent faktisk bliver realiseret. 
 
Samlet konklusion om effekterne på konkurrencen 
Dansk Erhverv er samlet tilfreds med rapportens overordnede konklusion om, at centraliserede indkøb – 
samlet set - ikke indtil nu ser ud til at påvirke konkurrencen negativt. Det er grundlæggende positivt, at det er 
lykkedes at effektivisere offentlige indkøb uden, at det har haft en negativ skadevirkning på konkurrencen. 
 
Dansk Erhverv mener imidlertid ikke, at det er muligt på baggrund af rapportens datagrundlag, at 
konkludere om effekterne af konkurrencen ”på sigt”. KFST konkluderer flere steder, især i de indledende 
konklusioner, at der ikke er fare for konkurrencen ”på sigt”. Dette bør ændres, så det er klart, at rapporten 
alene kan udtale sig om konsekvenser i den undersøgte periode, og evt. anføre at der ikke er umiddelbare 
tegn på generelle konkurrenceproblemer. 
 
Det fremgår endvidere af rapporten (afsnit 5.2), at der på enkelte rammeaftaler kommer meget få bud fra 
leverandørerne. Som Dansk Erhverv forstår datamaterialet, så er der på 17% af de i alt undersøgte 162 
aftaler, en situation, hvor ordregiver kun modtager tre eller færre tilbud. Tilsvarende bliver der i 8% aftalerne 
kun modtaget op til to tilbud.  
 
Det er Dansk Erhvervs umiddelbare vurdering, at dette kan være en indikation på enten en svækket 
konkurrence eller vilkår i konkrete udbud, der i praksis  udelukker en række leverandører eller vilkår der gør 
udbuddene kommercielt uinteressante. Det er Dansk Erhvervs umiddelbare vurdering, at 8% af aftalerne 
med lav konkurrence bør give anledning til bekymring og yderligere granskning. 
 
Dansk Erhverv foreslår derfor også, at konklusionen udtrykker bekymring for konkurrenceniveauet på et 
mindre udsnit af centraliserede indkøbsaftaler.    
 
Manglende efterlevelse af rammeaftalerne 
Dansk Erhverv finder analysens konklusioner om det offentliges generelt lave grad af efterlevelse 
(compliance) af rammeaftaler, som særdeles interessante. Det understøtter en oplevelse, som mange 
virksomheder har af centraliserede rammeaftaler. Dansk Erhverv kan derfor bakke op om rapportens 
centrale konklusion om, at sikkerhed for omsætning er afgørende for konkurrencen og prisen. 
 
I praksis opfatter mange leverandører situationen på den måde, at de bliver ført bag lyset ved at blive stillet 
en stor omsætning i udsigt, der så efterfølgende ikke bliver realiseret. Det er derfor afgørende vigtigt, at der 
på centraliserede rammeaftaler bliver en løbende afrapportering til markedet af den faktiske omsætning på 
enkelte rammeaftaler. 
 
Dansk Erhverv opfordrer til, at KFST i rapportens konklusioner anbefaler, at der ved centraliserede 
rammeaftaler, sker en løbende afrapportering af faktisk omsætning. Dette for at sikre fuld 
markedstransparens, der kan føre til en skarpere konkurrence. 



 
Rapportens konklusioner bør endvidere give anledning til en række overvejelser om design og 
implementering af centraliserede rammeaftaler. Det bør være et bekymringspunkt at 50% af indkøberne 
oplever, at der ved centrale rammeaftaler ikke er et match mellem produkter og brugernes behov. Det er 
endvidere bekymrende, at 27% af virksomhederne angiver at de ikke har budt ind med en lavere pris, på 
trods af at der er tale om i princippet store og kommercielt interessante aftaler.  
 
Samlet set bør det give anledning til refleksion og overvejelse om den nuværende tilgang ved tilrettelæggelse 
af rammeaftaler er den rigtige.  
 
Virksomheder der går efter at sælge uden for rammeaftalen 
Rapporten konkluderer, at 40% af virksomhederne går efter at sælge uden om rammeaftalerne. Der er i den 
forbindelse angivet en række negative eksempler på det, som må betegnes som brud på aftalefastsatte 
loyalitetsforpligtigelser, og som man naturligvis må tage afstand fra.  
 
Konklusionen fremstår imidlertid på en måde, så man som læser har den opfattelse, at en stor af 
leverandørerne snyder de offentlige indkøbere. Der er efter vores opfattelse ikke datagrundlag for en sådan 
implicit konklusion. Dette afsnit bør derfor ændres, så mere spekulative overvejelser udgår. Det bør i den 
forbindelse fremhæves, at det ikke undersøgt om og i hvilket omfang, det er undersøgt om der for 
leverandørerne er mulighed for supplerende salg.  
 
Det bør endvidere fremhæves, at forklaringen på, at en række leverandører supplerer udover rammeaftalen, 
formentligt ofte er det forhold, at rammeaftalens sortiment mv. langt fra dækker brugernes behov, jf. 
rapportens øvrige konklusioner herom. Med andre ord forsøger leverandører at imødekomme slutbrugernes 
behov, og i praksis imødegå fejl og uhensigtsmæssige design af rammeaftaler. En anden forklaring er, at 
rammeaftaler ofte ikke giver mulighed for en dynamisk udskiftning af varer i takt med ny teknisk udvikling. 
Det betyder, at rammeaftalen ikke mulighed for at indkøb det, som brugeren i en række tilfælde har konkret 
brug for. 
 
Transaktionsomkostningerne ved centrale rammeaftaler 
Dansk Erhverv havde gerne set, at rapporten havde haft mulighed for at belyse de samlede 
transaktionsomkostninger ved centraliserede rammeaftaler. Generelt set burde dette ikke være en 
udfordring, navnlig fordi man ved store aftaler kan begrunde og retfærdiggøre højere 
transaktionsomkostninger.  
 
Flere virksomheder oplever imidlertid, at der bliver brugt uforholdsmæssigt store omkostninger, og omvendt 
ikke er garanti for omsætning. Flere virksomheder oplever, at man efter at være kommet på en rammeaftale, 
alene har vundet retten til at skrive endnu flere tilbud på efterfølgende mini-udbud. Det er Dansk Erhvervs 
opfattelse, at en række af de situationer, hvor man kan konstatere uforholdsmæssigt høje 
transaktionsomkostninger, der ikke står mål med omsætningen på kontrakterne, kan forebygges med en 
række konkrete initiativer. Helt afgørende er en højere grad af compliance. Samtidig bør det være in 
integreret del af forberedelsen af en rammeaftale, at beregne konsekvenserne af forskellige typer af 
rammeaftaler (antal leverandører, mini-udbud eller direkte tildeling mv.).  
 
I er velkomne til at kontakte os for spørgsmål eller brug for yderligere uddybning af ovenstående 
bemærkninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Scharff 
Markedschef 
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Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder 
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