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Baggrund	
	
	
For at hjælpe danske eksportvirksomheder har 
regeringen i samarbejde med erhvervslivet nedsat 
Forum for genstart af dansk eksport, der skal hjælpe 
danske berørte virksomheder igennem corona-krisen. 
I tilknytning til det nye forum er etableret 8 
genstartteams, som bidrager til forummet på 
områderne: Fødevarer, Det Blå Danmark, 
Produktionsvirksomheder & Grøn Teknologi, Mode & 
Tekstil, Life Science & Biotek, Turisme & 
Oplevelsesøkonomi, Luftfart samt Små- og 
Mellemstore Virksomheder. 

Hvert genstartteam forventes at bidrage med inputs 
og idéer til, hvordan danske eksportvirksomheder kan 
hjælpes videre i lyset i COVID-19. Arbejdet følger op 
på ’Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-
initiativer og eksportinitiativer’ af 15. juni indgået 
mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative 
Folkeparti og Alternativet. Arbejdet med identifikation 
af fokusområder og relevante initiativer er sat i gang 
og forventes afsluttet i september 2020. 

I INNOBA ApS arbejder vi med fremme af samarbejde 
mellem den offentlige og privat sektor omkring 
udvikling og implementering af nye innovative 
løsninger. Vi er førende i Norden inden for rådgivning 
og assistance til offentlige og private kunder, der 
ønsker at skabe fælles løsninger til glæde for den 
offentlige velfærd og for danske virksomheders 
kommercielle muligheder. 

Vi arbejder særligt inden for sektorer, hvor offentlig-
privat samarbejde er en forudsætning for fremtidens 
løsninger samt kommerciel såvel som velfærdsmæssig 
succes. Det gælder sundhed og ældreområdet (hvor 
der med stigende pres på ressourcer og den 
demografiske udvikling i høj grad er brug for bl.a. 
udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger). Det 
gælder klima og bæredygtighed (hvor de 
miljømæssige udfordringer skaber behov og grobund 
for ny teknologi og radikalt anderledes metoder). Det 
gælder også delområder inden for transport, byggeri, 
mv. 

Fælles for en stor del af vores kunders projekter er, at 
de involverede virksomheder ser det  

offentlige-private partnerskab som en mulighed for at 
udvikle og afprøve ny teknologi/koncepter med en 
progressiv dansk offentlig sektor for derefter at 
eksportere løsningen til et større marked nationalt 
såvel som internationalt. Samarbejdsformen handler 
ikke bare om løsere eksperimenter men også fuld 
skala implementering af nye løsninger via bl.a. 
innovativt indkøb. 

Alene de danske regioner køber hvert år ind for mere 
end 40 mia. kr. i vare- og tjenesteydelser. Dertil 
kommer indkøb i kommuner, på statsligt niveau, de 
semi-offentlige institutioner, mv. Denne 
indkøbsmuskel udgør et meget stort potentiale som 
mulig innovationsmuskel for afprøvning og 
implementering af innovative løsninger, der med 
referencer og udgangspunkt i Danmark, efterfølgende 
kan sælges i udlandet. 

Det gælder når Region Syddanmark arbejder sammen 
med virksomheder om ny robotteknologi til 
ældrepleje. Det gælder når ingeniører og producenter 
udvikler regnvandsløsninger med Frederiksberg 
Kommune. Og det gælder når der testes og sam-
udvikles hospitalssenge og operationsrobotter med 
førende leverandører på danske hospitaler. 

Vi mener derfor, at man i Forum for genstart af dansk 
eksport bør medtage offentlig-privat 
innovationssamarbejde, innovativt indkøb og 
innovationspartnerskaber som fokusområder i den 
kommende indsats for styrkelse af danske eksport. Det 
gør sig i særlig grad gældende på områderne Grøn 
Teknologi, Life Science og Små- og Mellemstore 
Virksomheder. 

Vi har tilladt os på de følgende sider at komme med 
nogle første bud på initiativer/emner, som man efter 
vores mening bør se på for at styrke offentlig-privat 
innovation som motor for genstart2020. Der er tale 
om nogle første tanker og ikke færdige 
gennemarbejdede policy-forslag. Vi uddyber gerne 
yderligere og bidrager med rådgivning og assistance i 
udvikling og implementering af initiativer der, hvor det 
kunne give mening. 
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Forslag	

1.	Et	reelt	markedsbehov	
 

 
Emne 

 
Innovativt indkøb via fælles behovsbørs 

 
Udfordring 

 
En klassisk barriere for etablering af udviklingssamarbejder mellem offentlige institutioner 
og private virksomheder er adgang. Private virksomheder (og det gælder i særlig høj grad 
de små og mellemstore virksomheder) har vanskeligt ved at finde og komme i kontakt med 
relevante medarbejdere i offentlige institutioner, som har beslutningskraft og evne til at 
identificere et relevant behov og sætte interne processer i gang for etablering af 
innovationssamarbejde. På samme måde har offentlige aktører ofte vanskeligt ved 
proaktivt at komme i kontakt med relevante virksomheder i markedet, som har den 
fornødne evne og kapacitet til at sam-udvikle løsninger med både højt velfærdsmæssigt og 
kommercielt potentiale. Der er desuden en tendens til at handle i siloer frem for på tværs 
af den offentlige sektor (uanset sammenfaldende behov). 
 
Afgørende for det kommercielle -  og dermed også det eksportmæssige – potentiale er, at 
samarbejdet er baseret på et reelt (nuværende eller potentielt) markedsbehov af en 
størrelse, der kan godtgøre investeringer i udvikling og innovation. 

Indhold Det foreslås, at man etablerer en nordisk ’behovsbørs’, hvor offentlige institutioner 
identificerer og udmelder udviklingsbehov. Dvs. umødte behov for innovative løsninger, 
som enten eksisterer eller pt. ikke eksisterer på markedet. På projektbørsen finder man 
andre offentlige samarbejdspartnere, der har samme behov og er villige til at deltage i 
udviklingen og/eller i indkøb af innovative løsninger. Herefter kan etableres et fælles 
innovativt indkøb og/eller indkøb koblet med udviklingsprojekt. 
 
Samtidig kan virksomheder med nyskabende løsninger/teknologier ’sælge’ idéer ind til nye 
løsninger, der møder behov i den offentlige sektor.  Aktører med specialekspertise i 
etablering og gennemførelse af udviklingsprojekter og innovativt indkøb kan også være 
repræsenteret. Dette styrker markedsdialogen og tydeligheden af tilgængelig teknologi og 
udviklingspartnere. 
 
Der bør være en betjening af projektbørsen, som proaktivt kontakter aktører, indsamler og 
sorterer behov. Al erfaring tilsiger, at offentlige aktører ikke af sig selv automatisk melder 
behov ud med mindre, der sættes aktivt ind for at indsamle og matche disse behov på 
tværs af ’siloer’. Det er afgørende, at projektbørsen er knyttet til indkøb og dermed en reel 
villighed til at investere fra det offentlige markeds side.  

Fordele Købekraften på markedet for innovative løsninger puljes. 
Eksport er tænkt ind fra starten. 
Nemmere adgang til at finde hjælp samt partnere/potentielle kunder/leverandører. 
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2.	Danmark	som	laboratorium	
 

 
Emne 

 
Medfinansiering til bedre eksperimenter 

 
Udfordring 

 
Danmark er førende (særligt i sundhedssektoren) inden for offentlig-private 
innovationssamarbejder omkring udvikling og test af nye prototyper i såkaldte OPI-
projekter. Når INNOBA holder foredrag i udlandet ses der ofte med misundelse på, hvordan 
den offentlige sektor i Danmark (relativt til andre lande i Europa) åbner op for 
eksperimenter og ny-udvikling i samarbejde med virksomheder af både stor og lille 
størrelse.  
 
Ikke desto mindre er der en tendens til at de mange gode viljer (for ofte) ender i små 
eksperimenter, der ikke efterfølgende implementeres, skaleres og udbredes. Her er 
koblingen til indkøb – og gerne fælles indkøb afgørende (se mere herom under forslag 3). 
Nogle løsninger er dog så radikalt innovative og stadig tidligt i udviklingen, at det ikke er 
muligt at koble udviklingen af disse løsninger til et efterfølgende indkøb fra start. I disse 
tilfælde er det afgørende, at virksomheder kan udvikle og afprøve løsninger på et tidligt 
stade med potentielle kunder i den offentlige sektor. Dvs. i den fase, der resulterer i Proof 
of Concept og typisk afgørende referencer for at gå videre med udvikling og 
markedsklargøring en løsning. Et sådant samarbejde skal ofte op i en vis skala, før det 
kommercielt giver den fornødne effekt.  
 
Her er der behov for ekstern medfinansiering, idet langt de fleste offentlige institutioner 
ikke selv har et ’udviklingsbudget’ og dermed mulighed for at investere timer og ressourcer 
i at agere ’prøveballon’ og ’medudvikler’ af ny teknologi/løsninger. Det gælder uanset at en 
sådan investering ikke sjældent på sigt vil betale sig mange gange tilbage i form af 
besparelser, bedre service for samme penge og/eller nyskabende løsninger på fremtidens 
offentlige service.  

Indhold Det foreslås, at der i bl.a. Innovationsfonden sættes mere fokus på offentlig-privat 
innovation som vejen til kommercielle resultater inkl. eksport. I særlig grad at det bliver 
muligt at søge midler til mindre agile og korte projekter (eksperimenter på fx mindre end et 
år), hvor der kan opnås midler til både de private og de offentlige aktører. Det foreslås 
også, at disse projekter sammen med finansieringen modtager et tilbud om proces- og 
juridisk assistance, så det sikres, at OPI-projekterne bygger på allerede etablerede 
erfaringer med best practice mv. 

Fordele Bedre og mere kvalificerede OPI-projekter med større kommercielt potentiale. 
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3.	Den	afgørende	implementering	
 

 
Emne 

 
National lancering af innovativt indkøb og ny udbudsform 

 
Udfordring 

 
Danmark har et unikt udgangspunkt for at fungere som test-sted for internationale 
løsninger inden for klima, miljø, sundhed, byggeri, sundhed, ældrepleje, mv. Uanset at vi 
stadig har meget at lære og gøre endnu, så har vi en offentlige sektor, som i over 10 år har 
eksperimenteret med udviklingssamarbejder på tværs af sektorer, herunder den offentlige 
og private sektor. Vi har (relativt) fladt hierarki og en tradition for bruger- og 
medarbejderinddragelse i beslutningsprocesser og i udvikling. Vi har også en (igen relativ) 
teknologi-vandt befolkning. Vi har offentlige data i ordnede strukturer, etc. etc. 
 
Vi burde derfor være et oplagt land, der kan gå forrest i udnyttelse af mulighederne for 
udvikling og innovativt indkøb og fremtidens løsninger. Med lanceringen af 
Innovationspartnerskab vedr. dehydrering i 2016 var vi da også det første land til at 
afprøve den nye udbudsform ’Innovationspartnerskabs-udbud’, som blev vedtaget med det 
nye EU udbudsdirektiv samme år. Vi var i INNOBA del af processen og udviklede den 
procesmodel for innovationspartnerskaber, som nu anvendes ikke kun i Danmark men også 
hos vores nordiske naboer, herunder Norge. 
 
Det er dog gået meget langsom med implementering og brug af den nye udbudsform siden 
de første afprøvninger. Få kommuner og regioner har anvendt udbudsformen i Danmark. 
Alt imens man i Norge er i fuld gang med at lancere innovativt indkøb nationalt. Vi har 
netop færdiggjort en landsdækkende evaluering af det Norske nationale program for 
innovativt indkøb via innovationspartnerskaber, og resultaterne viser et klar stort 
potentiale i brugen af den nye udbudsform. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at man i Danmark pt. ikke har fulgt mere op på den første 
nationale afprøvning af den nye udbudsform, som netop kobler udvikling og indkøb med 
en model, der i høj grad giver plads til fælles innovativt indkøb samt eksport. 

Indhold Det foreslås, at der i Danmark etableres et program for innovativt indkøb med inspiration i 
den Norske indsats på samme område. Programmet bør være forankret på statsligt niveau 
og i et partnerskab med erhvervsorganisationer, Danske Regioner samt KL. Der kan 
arbejdes med (kortfattede og ikke-bureaukratiske) ansøgninger fra offentlige aktører, som 
ønsker at foretage et innovativt indkøb på et område, der kræver radikal innovation og 
med stort eksportpotentiale. Indsatsen bør følges op af opsøgende aktiviteter overfor 
relevante virksomheder (inkl. SMV), der klædes på til at indgå i udviklingspartnerskaber 
med offentlige myndigheder og styrkes i salgs- og eksportkompetencer knyttet til et sådant 
partnerskab (her kan hentes inspiration fra det norske Leverandørutviklingsprogram). 
Samtidig bør programmet være adgangsgivende til rådgivning og assistance fra eksperter 
vedr. juridiske forhold, samudviklingsprocesser, innovation, projektledelse og indkøb. 
Erfaringen fra det norske program er, at en sådan assistance er afgørende for succes. Det 
bør ligeledes sikres, at der tænkes i fælles indkøb på tværs af siloer for at sikre del et 
markant kommercielt potentiale, dels et styrket eksportfokus. 

Fordele Markant styrkelse af offentligt innovativt indkøb som motor for kommerciel styrkelse af 
dansk erhvervsliv samt nødvendige velfærdsmæssige løsninger. 
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4.	Incitament-strukturer	
 

 
Emne 

 
Mulighed for langsigtede udviklingsinvesteringer 

 
Udfordring 

 
Megen innovation kræver en initiel investering i udviklingsomkostninger og risici. Disse 
omkostninger tjenes ind på sigt, når løsninger giver den forventede effekt. Der er altså en 
forskudt ’Return on Investment’ i innovationsprojekter.  
 
De offentlige budgetter er ikke gearet til dette. Der er meget sjældent udviklingsbudgetter 
eller mulighed for opsparing over tid til risikofyldte udviklingsprojekter. Tildeling af midler 
sker fra forskellige ’kasser’, der hver især er mærket af til allerede identificerede områder. 
De større aktører kan have en ’innovationsenhed’, som ofte vil være en mindre afdeling, 
der igangsætter tværgående udviklingsprojekter. Disse skal ofte hente funding hjem udefra 
og er sjældent koblet til den ordinære drift på et strategisk niveau. 
 
For ledere gælder, at risikotagning og innovationsinitiativer sjældent er med på listen over 
karrierefremmende aktiviteter. Her vil man ofte i driften have helt andre succeskriterier, 
som giver mening på den korte bane men ofte forhindrer den nødvendige investeringen i 
langsigtede løsninger, der på radikalt nye måder kan løse fremtidens (og nuværende) 
velfærdsudfordringer. 

Indhold Det foreslås, at der arbejdes med løsninger på budgetperioder, som gør det muligt for 
offentlige organisationer at afsætte egentlige udviklingsbudgetter, herunder budgetter til 
innovativt indkøb og implementering af nyskabende løsninger. I den forbindelse bør der 
udarbejdes et nationalt anerkendt værktøj til ROI-beregninger for innovationsinitiativer 
(projekter, indkøb, indsatser), som fremmer villigheden og muligheden for at tage de 
nødvendige risici i udviklingen af fremtidens offentlige service. Dette omfatter ligeledes 
budgetter til virksomheds-/leverandørsamarbejder, som kan betale sig for begge parter og 
er nødvendige for at finde helt afgørende løsninger på udfordringer inden for sundheds, 
klima, miljø, pleje-, etc. I beregningen bør i en eller anden form medregnes afledte effekter 
for det danske samfund inkl. de afledte kommercielle effekter i form af øget eksport, 
arbejdspladser, mv. 

Fordele Fjernelse af afgørende barrierer for radikalt nye løsninger, som kan bringe 
velfærdsområdet videre i de kommende år – og betale sig på sigt. 
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5.	Formalia	må	ikke	stå	i	vejen	
 

 
Emne 

 
Uddybning og overblik over de juridiske løsninger 

 
Udfordring 

 
Med den nye udbudslov er nogle af de mere formelle barrierer for innovativt indkøb og 
offentlig-private innovationsprojekter fjernet. Der er dog stadig en række særligt juridiske 
udfordringer, som ikke nødvendigvis knytter sig til den eksisterende lovgivning men måske 
snarere den praktiske brug og kendskab ude i de offentlige institutioner. 

Indhold Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med udvikling af: 
- Standard kontraktmodeller for forskellige typer af innovativt indkøb  
- Et samlet overblik over den praktiske brug af udbudsmodeller til OPI og innovativt 

indkøb (her kan bl.a. tages udgangspunkt i det værktøj til OPI og innovativt 
indkøb, INNOBA har udviklet i samarbejde med Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune samt Lundgrens Advokater) 

Fordele Bedre brug af de nuværende udbudsregler til innovativt indkøb. 
 

 
Emne 

 
Udvikling af light udbudsmodel 

 
Udfordring 

 
Selvom der er muligheder i de nuværende udbudsregler for at gennemføre offentlig-privat 
innovation, så er der fortsat en forestilling blandt mange offentlige ansatte - herunder 
indkøbere, udviklingsaktører og ledere - om at innovativt indkøb er en meget omfattende 
proces. Det kan den være. Men det er også muligt at gennemføre innovativt indkøb, og 
andre typer af offentligt-privat samarbejde, i mindre og mere agile formater under den 
nuværende udbudslov. 
Desværre er det ofte sådan, at mange mangler kendskab til mulighederne, ligesom nogle 
formater endnu ikke er prøvet af.  
Særligt den nye udbudsform Innovationspartnerskabsudbud er et værktøj, der i vores øjne 
anvendes alt for lidt i Danmark. Når udbudsformen anvendes og omtales er der tendens til 
at italesætte den som temmelig omfattende. Det bør under de nuværende regler være 
fuldt ud muligt at gennemføre et udbud med denne udbudsform i et agilt og fleksibelt 
setup, hvor ressource- og tidsforbrug minimeres. Vores erfaringer med at assistere bl.a. 
Frederiksberg Kommune med innovationspartnerskabsudbud har vist, at der i høj grad er 
mulighed for at effektivisere og stramme processen op. Det kræver dog forhåndskendskab 
og erfaring med udbudsformen. 

Indhold Det foreslås, at der afsættes midler til at efterprøve og udvikle en Innovationspartnerskabs-
”Light-model”, som anviser, hvordan Innovationspartnerskabsudbud kan gennemføres i en 
light-udgave på en måde, der passer ind i de offentlige indkøbsafdelingers processer. Der 
kan med fordel tages udgangspunkt i den nuværende procesmodel for 
innovationspartnerskabsudbud (https://bedreudbud.dk/innovationspartnerskaber). 

Fordele Bedre udnyttelse af de nye muligheder for offentlig-privat innovation, der findes i 
udbudsloven, særligt ny udbudsform. 
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Emne 

 
Fælles IT-standarder 

 
Udfordring 

 
Data og IT-elementer er væsentlige i mange udviklingsprojekter, der involverer både 
offentlige og private aktører. Der mangler standarder på dette område, som kan sikre, at 
det en dansk virksomhed innoverer i samarbejde med en eller flere danske offentlige 
potentielle kunder, også kan sælges i resten af landet og internationalt. 

Indhold Det foreslås, at der udvikles fælles IT- og datastandarder for eksempelvis app’s, databrug, 
mv. i dansk og europæisk regi, og at disse formidles bredt i den offentlige sektor. 

Fordele Virksomheder kan være sikre på at innovationsprojekter med et IT-element kan skaleres og 
sælges til andre lange/lokale områder. Samtidig spares tid og ressourcer på specialudvikling 
og integrationsproblemer i de enkelte projekter/indsatser. 

 
 

6.	Fra	tanke	til	handling	
 

 
Emne 

 
Innovativt indkøb 

Udfordring Erfaring med offentlig-privat innovation er samlet på få hænder (hvis nogen) i de enkelte 
organisationer. Der mangler viden, kompetencer og formidling af de gode historier på 
området. Det er ikke usædvanligt at både private aktører og offentlige institutioner starter 
fra bunden, når de skal arbejde med offentlig-privat innovation og innovativt indkøb. Det til 
trods for, at der allerede er en lang række velafprøvede metoder og værktøjer tilgængeligt. 

Indhold Det foreslås, at der afsættes midler til opsamling og formidling af succeshistorier og 
metoder inden for innovativt indkøb og offentlig-privat innovation. Det bør kobles med 
kompetenceudvikling via fx kurser, netværk og lign. OPI-guiden i regi af WelfareTech, 
Center for Offentlig Innovation, de regionale innovationsenheder, KL og andre har delvist 
en funktion med deling af viden på området. Men det fornødne link mellem udvikling og 
indkøb samt implementering mangler. For virksomheder kan det samtidig være en jungle 
at få kendskab til den eksisterende viden, erfaringer og cases. Særligt hvis man søger efter 
et overblik på tværs af offentlige sektorer. 
Indsatsen bør kobles med insitamentstrukturer. Har man ikke ’innovativt indkøb’ som del 
af jobbeskrivelsen eller ansvarsområdet, kan det være svært at prioritere tid og ressourcer 
til feltet (trods områdets relevans, især for de radikale nye løsninger, Danmark og den 
offentlige sektor på sigt har brug for). 

Fordele Større udbredelse af eksisterende værktøjer, løsningsmodeller og inspirationscases for 
offentlig-privat innovation. 
Inspiration til igangsættelse af innovationspartnerskaber og/eller innovative indkøb med 
stort velfærdsmæssigt og kommercielt potentiale. 
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Om	INNOBA	ApS	
 
 
INNOBA er en innovationsvirksomhed, der hjælper 
offentlige institutioner og private virksomheder med 
innovationsprojekter og innovationsprocesser. 
Virksomheden har et særligt fokus på offentlig-privat 
innovationssamarbejde og er førende inden for OPI og 
innovativt indkøb. INNOBA har fungeret som rådgiver 
og løst opgaver for samtlige regioner og største 
kommuner samt på statsligt niveau på området i 
Danmark. Ligesom vi jævnligt agerer sparringspartner 
og rådgiver for virksomheder, der ønsker at arbejde 
tættere sammen med deres offentlige kunder omkring 
nye løsninger. 
 
INNOBA har arbejdet hands-on med innovativt indkøb 
og OPI gennem mange år, hvor vi bistår vores klienter 
igennem hele processen fra den første idé til 
brugerinddragelse, samudvikling og implementering af 
de færdige løsninger. Vi gennemfører kurser og 
master classes på området, udarbejder evalueringer 
og analyser af erfaringer med offentlig-privat 
innovationssamarbejde, og deltager aktivt i 
metodeudvikling og design af værktøjer, der kan 
fremme innovativt indkøb og offentlig-privat 
innovation. Vi har bl.a. i samarbejde med Lundgrens 

Advokater udarbejdet statens procesanbefalinger for 
innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov.  
 
Vi bidrager jævnligt til policy udvikling og har senest 
gennemført en omfattende evaluering af det nationale 
norske program for fremme af innovativt indkøb via 
innovations-partnerskaber. Ligesom vi har rådgivet de 
norske og svenske myndigheder om etablering og 
håndtering af programmer til fremme af offentlig-
privat innovation samt innovativt indkøb. 
 
INNOBA er startet af Rikke Bastholm, som har mere 
end 20 års erfaring med offentlig-privat innovation, 
herunder anvendelse af den offentlige indkøbsmuskel 
som katalysator for innovative løsninger. Rikke 
bidrager jævnligt med ekspertoplæg i ind- og udland 
og sidder med i ekspertgrupper vedr. offentlig 
innovation, offentlig-privat partnerskab og innovativt 
indkøb. Hun har bl.a. været medlem af Center for 
Offentlig Innovations nationale innovationsforum, 
deltager i Miljøstyrelsens nationale rejsehold for 
grønne indkøb, bidrager til Arbejdsgruppe om 
digitalisering under Kbh Erhvervsråd, mv. 
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