
KTC ÅRSMØDE 2016 

Fra Smart City til Smart Society 

 

FAGSESSION 

OPI – Offentlig-privat Innovation 

Hvordan kommer man fra plan til realisering? 

 

Moderator: Advokat Søren Hilbert  

 



9.30 - 9.50  Introduktion til offentlig-privat samarbejde - Netværk, dialog, markedsdialog, OPI 

 v/Søren Hilbert 

9.50 - 10.10  Smart City partnerskaber som driver for bæredygtig byudvikling - Københavns Kommunes 

 erfaringer  

 v/Jakob Møller Nielsen, chef for Byens Udvikling, Københavns Kommune 

10.10 - 10.30 Smart Aarhus fra netværk til dialog og frem mod implementering  

 v/Erik Jespersen, Aarhus Kommune 

10.30 - 10.45 Debat - hvad er løst og hvad er svært ? 

10.45 - 11.05 Clean Solutions - Nye metoder til systemeksport  

 v/Kasper Dam Mikkelsen, Clean Cluster 

11.05 - 11.15 Debat 

11.15 - 11.30 Et bud på offentlig-private modeller for implementering v/Søren Hilbert 

 

 

PROGRAM 
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OFFENTLIG-PRIVAT INNOVATION 

31. OK TOBER 2016 
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• OPI: Samarbejde mellem private og 
offentlige om at udvikle gode løsninger, 
som det offentlige kan købe 

• Udfordringer: Hjemmel, udbud og 
statsstøtte 

• Er løst!: Markedsdialog, Udbudsfri 
OPI, Innovationspartnerskaber m.v. 
Udbudslovens §§ 22, 24, nr. 24, 39 og 
73-79 m.fl. 

• Juridisk proces - eksempel på 
procesmodel for 
innovationspartnerskaber til højre og på 
(http://www.bedreudbud.dk/innovatio
nspartnerskaber)  

http://www.bedreudbud.dk/innovationspartnerskaber
http://www.bedreudbud.dk/innovationspartnerskaber


PROCES FØR UDBUD 
 

Intern 
afklaring og 
prioritering 

Udviklingsmål 

/Business case 

Justering af  
udviklingsmål/
business case 

Udbudsstrategi og 
kravspecifikation 
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Generelt 
netværk med 
virksomheder 

Tematiseret 
netværks med 
virksomheder 

Markedsdialog 
med 

virksomheder 

OPI med 
virksomheder 

Offentlig proces før udbud 

Offentlig-privat proces før udbud 



OFFENTLIG-PRIVATE PROCESSER OG JURA 

Generelt og tematiseret netværk med virksomheder er 
normalt OK, hvis møntet på kommunal opgavevaretagelse og indkøb 

og/eller erhvervsfremme 

Markedsdialog er OK efter udbudslovens § 39  

• Indhentelse af  viden til brug for udformning af  udbudsmaterialet 

• Ingen formelle krav til gennemførelse (mundtlig eller skriftlig)  

• Tale med en, flere eller samtlige relevante aktører 

• Dialog kan ske mundligt eller skriftligt 

• Tæt på udbud eller i lang tid forinden 

• Ordregiver skal sikre, at dialog ikke fører til konkurrencefordel for 
deltagende virksomhed 

• Alle relevante oplysninger fra dialog skal indgå i udbudsmaterialet, og 
tidsfrist fastsættes, så evt. tidsmæssigt forspring udlignes 
 

OPI er OK, hvis model for udbudsfri OPI anvendes 

• Hjemmel til udbudsfrihed i udbudslovens §§ 22 og 24, nr. 24 

• Inhabilitet for virksomheden ved efterfølgende udbud undgås 
efter udbudslovens § 39 

• Offentligretlig hjemmel er ofte kommunalfuldmagten eller 
samme hjemmel som det efterfølgende indkøb sker efter 

• Ulovlig statsstøtte undgås ved åbenhed, rettighedsfordeling 
og/eller statsstøtteredegørelse 

• Rettigheder til resultatet reguleres i OPI-aftalen 

• OPI med mange eller få – udvælgelse skal være saglig efter de 
forvaltningsretlige regler men normalt undtaget fra 
udbudsretlige krav 
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SMART CITY-UDVIKLING OG IMPLEMENTERING 

• Smart City-udvikling: Har de samme 
udfordringer som OPI plus lidt mere 

• Smart City-løsninger skal ikke bare 
købes af  det offentlige men skal 
implementeres i en bydel 

• Bydelen ejes af  kommunen, 
forsyningsselskabet, private grundejere, 
boligforeninger m.m. 

• Ejerne skal inddrages både som 
brugere og ejere 

• Forretnings- og 
samarbejdsmodellen skal involvere 
nuværende og fremtidige ejere og 
brugere samt finansiering 

• Tvang kan normalt ikke anvendes 
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SMART CITY-PROCES OG FORRETNINGS-/SAMARBEJDSMODEL FOR NY BYDEL 
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• Offentlig afklaring og prioritering 

• Markedsdialog med leverandører og 
investorer m.fl. 

• Eventuelt OPI med leverandører og 
investorer m.fl. 

• Eventuel en-til-en test på enkelt 
ejendom 

• Fastlæggelse af  udbudsvilkår ved 
kommunalt salg af  grunde 

• Fastlæggelse af  vilkår i 
bydelsforening, som forpligter alle 
ejere og afstemmes med 
forsyningsselskaber m.fl. 

• Eventuelt udbud af  offentlige indkøb  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf17y2iaPPAhWBlCwKHZICB74QjRwIBw&url=http://www.niras.dk/arrangementer/2016/2016-09-27-saadan-skaber-smart-city-vaerdi-for-borgerne-alleroed.aspx&bvm=bv.133387755,d.bGg&psig=AFQjCNEqDZEpvvb-anJwDfedH5wdKXC0WQ&ust=1474635631633946


SMART CITY-SAMARBEJDSMODEL   
KOMMUNALT GRUNDSALG OG BYDELSFORENING 
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SMART CITY-SAMARBEJDSMODEL   
KOMMUNALT GRUNDSALG OG BYDELSFORENING 

Kommunalt grundsalg giver 
reguleringsmuligheder 

• Vilkår fastsættes af  kommunen under hensyn til 
kommunens mere generelle lovlige og saglige ønsker om 
byudvikling, bæredygtighed og liveability 

• Kan supplere regulering eksempelvis efter planlovens § 
15, stk. 2, nr. 14, om grundejerforeninger, vejlovgivningen 
om private fællesveje m.v., forsyningslovgivningen om 
tilslutningspligt og eksempelvis spildevandslav/fælles LAR-
anlæg 

• Det er lovligt at sælge en ejendom til den bedste og ikke 
nødvendigvis til den højeste prise, hvis sagligt 

• Forudgående markedsdialog/OPI med 
købere/investorer tilrådelig, da udbredelse forudsætter salg 
og bebyggelse 

• Herudover udvikling af  SMART CITY-leverance, 
herunder teknologisk udvikling og udvikling af  
forretningsmodel for etablering og drift af  Smart City-
løsning 
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Bydelsforening/grundejerforening 

• Der kan sikres offentlig kontrol med at visse aktiviteter 
varetages i foreningens område 

• Det er muligt for sælger/kommunen at bevare 
indflydelse på bestyrelse, budget m.v. – ”Oligarkisk 
forening” – en mellemting mellem en forening og en fond 

• F.eks. ”kultur- og bylivsaktiviteter” kan sikres opretholdt 

• Kan benyttes til andre saglige formål 
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Region/Kommune 

Open Data 

Virksomheder 

Offentlige data 

Virksomheder 
og borgere 

Data 

SMART CITY-FORRETNINGSMODEL  - OPEN DATA  

Demonstratorium 

Nye 
tilbud 

Borger 

Services 

Udstyr 
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Region/Kommune 

Data hub 

Virksomheder 

Offentlige data 

”Kunder” 

Datakøb/-salg 

SMART CITY-FORRETNINGSMODEL – DATA HUB 

Demonstratorium 

Nye 
tilbud 

Borger 

Forretnings- 
model 

Services 

Udstyr 
Data 
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Region/Kommune 

Vederlagsfri 

Smart City 
Opgavevaretagelse 

(koncessionslignende vilkår) 

Virksomheder 

Offentlige data 

Kunder 

SMART CITY-FORRETNINGSMODEL 

Vederlags- 
fordeling 

Demonstratorium Borger 

Investorer 
Finansiering 

Nye 
tilbud 

køb/-salg 



SMART CITY OPI-FORLØB 

Offentligt indkøb 

 
 

• Markedsdialog – afklaring interessenter, mål, 
bidrag m.v. 
 

• Innovationssamarbejde (udbudsfri OPI – 
åbent/lukket) 
 

• Udbud 
(innovationspartnerskab/konkurrencepr.dialog/
funktionsudbud m.v.) 
 

• Indkøb/Leverance fra private (system-
)leverandører/konsortier 
 

• Systemleverandører får gevinst ved 
systemeksport og salg til andre 
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Offentlig-privat  forretnings-
/samarbejdsmodel 

 
• Markedsdialog – afklaring interessenter, mål, 

bidrag m.v. 
 

• Innovationssamarbejde (udbudsfri OPI – 
åbent/lukket) 
 

• Etablering af  samarbejds- og 
forretningsmodeller for udvikling, etablering og 
drift på den ene side og ejerskab, betaling og 
brug på den anden side samt eventuelt 
finansiering ud fra disse modeller (hvor er cash 
flow’et ?) 

 



Baker & McKenzie – IoE forretningsmodel  
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Fra Dubai - IOE  
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Jura og kapitalisering af offentlig viden og data 
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Offentlig 
opgave 

Udvikling 

Samme 
viden/data, der 
efterspørges af 

andre 
 

Viden/data og 
tilknyttede 
rettigheder 

Offentligheden 

Bedre 
tilbud/løsning 

i kommune 
eller region 

Ressourceforbrug Ressourceforbrug 

Resultat 

Værdiskabelse 

Nyttiggørelse 

Kommunikation 

OPEN DATA 



Ny forretningsmodel for offentligt salg af viden og data: 

Øget brug af ”Joint Venture” vil fremme offentligt incitament, erhvervsvækst/systemeksport 

Fra partnerskab om udvikling til partnerskab om resultat/udbytte 

Fra bevillinger til finansiering af værdiskabelse 
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Offentlig 
opgave 

Udvikling 

 
Samme 

viden/data, der 
efterspørges af 

andre 
 

Viden/data og 
tilknyttede 
rettigheder 

Virksomheder 

Bedre 
tilbud/løsning 

i kommune 
eller region 

Ressourceforbrug Ressourceforbrug 

Resultat 

Værdiskabelse 

JV 

Kunde 

Ordrer 

Finansiering af ressourceforbrug 

Nyttiggørelse 

Jura og kapitalisering af offentlig viden og data 



Ny forretningsmodel: 

Øget brug af ”Joint Venture” vil fremme offentligt incitament, erhvervsvækst/systemeksport 

Fra partnerskab om udvikling til partnerskab om resultat/udbytte 

Fra bevillinger til finansiering af værdiskabelse 
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Offentlig 
opgave 

Udvikling 

 
Samme 

viden/data, der 
efterspørges af 

andre 
 

Viden/data og 
tilknyttede 
rettigheder 

Virksomheder 

Bedre 
tilbud/løsning 

i kommune 
eller region 

Ressourceforbrug Ressourceforbrug 

Resultat 

Værdiskabelse 

JV 

Kunde 

Ordrer 

Finansiering af ressourceforbrug 

Nyttiggørelse 

Værdiskabelse 

”Salg” af 
biprodukt 

Jura og kapitalisering af offentlig viden og data 

Hjemmel 



DIR: +45 
MAIL: 

/ MOB: +45 
@LUNDGRENS.DK @LUNDGRENS.DK 

KONTAKT 
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ADVOKAT (L), PARTNER 

3525 2962 2929 0393 
 

SØREN HILBERT 

SHI 

• Søren har i mere end 20 år rådgivet om offentlig 
virksomhed og projektudvikling.  

• Har han arbejdet intensivt med offentlig-private 
forretningsmodeller, by- og arealudvikling, smart 
city, offentligt salg af fast ejendom, udbud, OPI 
og innovationspartnerskaber. 

• Har medvirket ved udarbejdelse af 
standardaftalerne for OPI 
(http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoeje
r/opi-modelaftale-3/) og af procesmodellen for 
opstart af innovationspartnerskaber 
(http://www.bedreudbud.dk/innovationspartner
skaber) og underviser ofte inden for disse 
områder. 

31. OK TOBER 2016 

http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/opi-modelaftale-3/
http://www.bedreudbud.dk/innovationspartnerskaber
http://www.bedreudbud.dk/innovationspartnerskaber
http://www.bedreudbud.dk/innovationspartnerskaber

