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Stor grundskyldsregning på Sjælland
Skat har torsdag offentliggjort nye vurderinger af grundvær-
dierne, som skal være fundament for den fremtidige bereg-
ning af grundskylden. Og der venter en gevaldig ekstraregning 
de næste mange år for boligejerne i Hovedstaden og Nord-
sjælland, viser en analyse fra Nordea.

Grundværdierne er steget væsentligt mere i Hovedstads-
området og Nordsjælland end i resten af landet, og samtidig 
har husene generelt en højere værdi, hvilket giver en højere 
grundskyld,” forklarer Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom 
hos Nordea. Grundskylden udregnes på baggrund af værdien 
af boliggrunden ud fra en kommunalt fastsat promille.

Listen over de kommuner, der i gennemsnit kommer til at 
sende de største grundskyldsstigninger ud til borgerne, top-
pes således af ti kommuner fra Hovedstaden og Nordsjælland. 
i bunden af listen fi nder man ti jyske kommuner. i enkelte 
kommuner har Skat hævet grundvurderingerne med 60 pct. 
Smækket ventes at ville ramme boligpriserne.

 Ritzau

dansk industri haler støt ind
Dansk erhvervsliv ser ud til at have klaret epidemien bedre 
end de fl este EU-lande og kan dermed indhente det forsømte. 
Det viser nye tal fra EU’s fælles statistiske kontor, Eurostat, 
skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Hvor EU’s industriproduktion er faldet med 1,4 pct. i de 
seneste tre måneder, kan den danske produktion stort set 
holde sig på et rundt nul. “Vi har i de seneste måneder haft 
en pæn vækst i produktionen i Danmark, og det kan især 
forklares med fremgangen i eksporten,” siger Niels Rønholt, 
seniorøkonom i Jyske Bank.
 red.

alder ikke afgørende ved fyring
Det er mere undtagelsen end reglen, at det er de ældste, der 
står bagest ved ansættelser og først i køen, når der skal fy-
res. Det viser en undersøgelse om seniorer på arbejdspladsen 
blandt næsten 2000 ledere, som fagbladet Lederne har lavet. 
En høj alder er dermed ikke en hindring, når der kaldes til 
jobsamtale.

Analysechef hos Lederne Kim Møller Laursen siger, at det 
er de personlige egenskaber og kvalifi kationer, der tæller, når 
man enten skal ansætte folk eller af med dem.

 Ritzau

HK- og 3F-overenskomst med Horesta
Hotel- og restaurationsfagets arbejdsgivere, Horesta, har 
indgået forlig om ny overenskomst med de ansattes fagfor-
eninger HK/Privat og 3F. Parterne har aftalt en modernisering 
af forlystelsesoverenskomsten, der betyder, at 50 pct.-reglen 
bortfalder for forlystelsesvirksomheder, der vil blive omfattet 
af overenskomsten. 

Også overenskomsten for kasinoområdet under Horesta 
er blevet forhandlet på plads. Overenskomsterne omfatter 
3000 ansatte.

 Ritzau

erhvervsskoleledelse træder tilbage
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde har bestyrelsen for 
Erhvervsskolen Nordsjælland besluttet at træde tilbage som 
følge af økonomiske vanskeligheder. Det skriver SN.dk.

Skolen har en bred vifte af ungdomsuddannelser inden 
for handel og teknik samt et professionelt kursuscenter. 
Erhvervsskolen Nordsjælland har hovedsæde i Hillerød og 
afdelinger i bl.a. Helsingør og Frederikssund.
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 ■ KONKURRENCE
Af Jørgen Bendsen

Det er hundedyrt for danske 
virksomheder, der gerne 

vil gøre forretning med stat, 
regioner og kommuner.

Sidste år løb 
deres udgifter til 
at afgive tilbud 
op mellem 4 og 
5 mia. kr., viser 
en ny analyse fra 

Dansk Erhverv. Omfattende 
krav til dokumentation og 
form betyder, at alene delta-
gelsen i et offentligt udbud 

i gennemsnit koster over 
230.000 kr., uden vished for at 
pengene kommer hjem igen.

“Der er tale om en voldsom 
økonomisk belastning for er-
hvervslivet,” siger direktør i 
Dansk Erhverv Christian T. 
Ingemann.

“Det er uundgåeligt, at til-
budsarbejdet er ressource-
krævende, og det under alle 
omstændigheder opvejes af 
effektiviseringsgevinsterne. 
Men det er et kolossalt poten-
tiale for at spare ressourcer ved 
at gøre det lettere og dermed 
billigere for virksomhederne”.

Organisationen mener, at for-
klaringen ligger i tunge regler 
og en afsporet kultur med alt 
for stort fokus på juridisk nid-
kærhed – og alt for lidt fokus 
på samarbejde om effektivise-
ring og innovation. 

Det giver sig bl.a. udslag i 
mistillid og et stigende antal 
klagesager, hvilket også kom-
munernes organisation, KL, er 
fortvivlet over. 

“Tiden er kommet til et 
nationalt kompromis om 
offentlig-privat samarbejde. 
Et serviceeftersyn af klage-
systemet skal indgå som en 
naturlig del. Men vi er nødt til 
at se samlet på den måde, det 

offentlige udbyder på, og hvor-
dan vi kan gøre reglerne enk-
lere. Det er afgørende, at vi får 
samarbejdet tilbage på sporet – 
f.eks. med et fælles kodeks for 
offentlig-privat samarbejde,” 
siger Christian T. ingemann.

Hos de offentlige udbydere 
af opgaver er man tilsvarende 
i vildrede om det juridiske 
grundlag, eftersom der ikke er 
nogen ensartet linje i de afgø-
relser, der træffes hos Klage-
nævnet for Udbud.

Klagekultur koster dyrt 
ifølge Jan Trøjborg (S), for-
mand for KL, er det især rigi-
de udbudsregler og en meget 
ihærdig klagepraksis fra virk-
somhederne, som er med til at 
gøre udbud urimeligt dyre og 
komplicerede.

“Sammenlignet med andre 
lande har vi i Danmark en 
klagekultur hos danske virk-
somheder, som man slet ikke 

Udbud koster fi rm aer 4 mia kr
danske virksomheder bruger hvert år 
mia.-beløb på at deltage i udbud, de alli-
gevel ikke vinder, viser analyse fra Dansk 
Erhverv. Regeringen vil stramme op

offentlige udbud blev gen
nemført sidste år, viser tal 
fra Udbudsvagten.dk
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Udbud koster firm aer 4 mia kr
har fantasi til at forestille sig,” 
siger Jan Trøjborg.

Han peger på, at en virk-
somhed, der taber et udbud, 
som oftest klager over afgø-
relsen og samtidig anmoder 
om aktindsigt i de øvrige bud, 
hvilket påfører kommunerne 
omkostninger, der ikke altid 

står mål med gevinsten ved at 
udbyde opgaven.

Venstres kommunalordfører 
Jacob Jensen er positiv over for 
en modernisering af udbuds-
klagesystemet, såfremt virk-
somhedernes retssikkerhed 
ikke trædes under fode.
Virksomhedernes tilbudsud-

gifter er opgjort til 4,6 mia. kr. 
og baserer sig på, at hvert af 
de godt 6600 offentlige udbud 
sidste år afstedkom tre tilbud. 

I praksis indkommer der dog 
flere end tre tilbud, og derfor 
bygger Dansk Erhvervs analyse 
på ret forsigtige antagelser.

Klagesystem ses efter
Erhvervs- og vækstminister 
Ole Sohn (SF) igangsatte i 
sidste måned et eftersyn af 
udbudsklagesystemet:

“Der har længe været rejst 
kritik af det nuværende dan-
ske klagesystem for at hæmme 
konkurrenceudsættelsen af re-
levante offentlige opgaver. Vi 
har hørt kritikken og vil derfor 
undersøge, hvordan vi skaber 
et klagesystem, som under-
støtter samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder og 
private virksomheder,” lød det 
fra ministeren.

jobe@borsen.dk

Pierre Ørndorf og hans virksomhed PØ Data i Birkerød bruger 
hvert år en lille mio. kr. på at byde på offentlige opgaver. 
Det er penge, der ofte er spildt, når opgaverne går til anden side. 
Foto: Jonas Pryner Andersen
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En lille mio. kr. om året  lige 
ned i afløbet. Det er situa-

tionen for Pierre Ørndorf og 
hans 18 år gamle it-konsu-
lentfirma PØ Data i Birkerød.

Virksomheden vil i lighed 
med tusindvis af andre gerne 
gøre forretninger med det of-
fentlige, som årligt køber ind 
for mere end 250 mia. kr.

Men som udbudsreglerne er 
skruet sammen og ikke mindst 
bliver fortolket i dag, lægges 
der hindringer i vejen for især 
mindre virksomheder – selvom 
de ofte kan tilbyde de mest in-
novative løsninger på en given 
opgave.

“Ingen tør tage risiko”
“Det irriterer mig, at det of-
fentlige ikke viser større intel-
ligens. Når det gælder udbud, 
så befinder man sig der, hvor 
det private marked var for 20 
år siden. Ingen tør tage nogen 
risiko – man vælger dem, man 
kender, og som er store. Men 
er det altid de store, der leverer 
innovation og nytænkning?,” 
spørger Pierre Ørndorf.

“Tankegangen er lidt, at 
“ingen bliver fyret for at vælge 
IBM”. Men som skatteborger 
er det ikke den bedste forvalt-
ning af de offentlige midler, 
når man lægger hindringer i 

vejen for de mindre firmaer,” 
fortsætter han.

Pierre Ørndorf er træt af 
konstant at blive målt på be-
stemte faktorer, når virksom-
heden ønsker at kvalificere sig 
til et udbud:

“Det hele handler om pris, 
pris og pris. Jeg er træt af KPI 
(key performance indicators). 
For man får, hvad man måler 
på. Men måler man virksomhe-
derne på de rigtige parametre? 
Er det altid en fordel af være 
stor eller have mange ansat?,” 
spørger Pierre Ørndorf, der 
mener, at udbudspolitik i høj 
grad også er erhvervspolitik.

Flere funktionsudbud
Regeringen ønsker at fremme 
mere intelligente indkøb ved 
at bruge såkaldte funktions-
udbud i stedet for udbud med 
præcist formulerede detail-
krav:

“Funktionsudbud er godt og 
er vejen frem. Men med den 
anden hånd centraliserer det 
offentlige – i indkøbsprofes-
sionaliseringens navn – sine 
indkøb i flere og flere bindende 
rammeaftaler, som den enkel-
te offentlige instans er tvunget 
til at benytte, frem for at have 
muligheden for at bruge en 
mindre og måske lokal leve-
randør,” advarer han.

Opgiver at give bud
Virksomheden, der har ek-
sisteret i 18 år og to gange 
har været kåret som gazelle-
virksomhed af Børsen, vælger 
derfor i stigende grad at lade 
være at byde på offentlige ud-
bud. Besværet er for stort og 
udbyttet for lille, lyder begrun-
delsen.

“Det er jo alligevel kun 
omkring 25 pct. af de offent-
lige opgaver, der overhovedet 
sendes i udbud. Så hvorfor 
ikke gå efter de 75 pct., hvor 
ordren kan tildeles direkte,” 
siger Pierre Ørndorf.

PØ Data bruger mellem 
150.000 og 200.000 kr. for 
hvert enkelt udbud, man del-
tager i. På årsbasis nærmer 
udgiften sig 1 mio. kr. – uden 
nogen som helst sikkerhed 
for, at udgifterne også mun-
der ud i omsætning senere 
hen. 

jobe@borsen.dk

“Det handler om  
pris, pris og pris”

Pierre Ørndorf, adm. direktør 
i PØ data

“Man vælger dem, 
man kender, og 

som er store. Men 
er det altid de 

store, der leverer 
innovation?”

 ■ som ved megen anden lovgivning er reglerne for, hvor-
når en offentlig opgave skal sendes i udbud, ikke specielt 
enkle. 

 ■ Et par tommelfingerregler siger, at man i Danmark  
– stort set – kan gøre, hvad man vil, når et offentligt 
projekt eller en opgave, som skal løses, har en værdi på 
mindre end en halv mio. kr. eksklusiv moms.

 ■ Ved udbud til over en halv mio. kr. skal opgaven annon-
ceres.

 ■ statslige køb for over godt 900.000 kr. skal i eU-
udbud.

 ■ regioner og kommuner skal først sende indkøb i eU-
udbud, når værdien overstiger godt 1,4 mio. kr.

FAKTA    Udbudsreglerne i kort form
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Landets kommuner kan med 
både enkle og afprøvede 

værktøjer trylle over trekvart 
mia. kr. op af hatten, viser be-
regninger fra DI. 

Det handler om den måde, 
kommunerne udbyder deres 
vedligeholdelse af veje på. 

I stedet for at sprede op-
gaverne på forskellige leve-
randører og beskrive, hvor-
dan opgaverne skal udføres, 
kan de samle dem i én enkel 
funktionskontrakt, der beskri-
ver, hvilken vedligeholdelses-
stand, kommunens forskellige 
veje, fortove, pladser og stier 
som minimum skal være i. 
Så er det op til leverandøren, 
hvordan han eller hun vil sikre 
det. 

Ifølge Mette Rose Skaksen, 
branchedirektør i DI Service, 
er netop funktionskontrakter 

en oplagt vej at gå hos kom-
munerne, hvor hver en krone 
i øjeblikket vendes.

Konkret har Kalundborg 
Kommune med borgmester 
martin Damm (V) i spidsen 

indhøstet en besparelse på 50 
pct. sammenholdt med den 
hidtidige måde at gennemføre 
udbud på.

ifølge Di’s beregninger kan 
en kommune som København 
spare 70 mio. kr., mens Aarhus 
og Aalborg tilsvarende kunne 
hente 35, hhv. 29 mio. kr. 

jobe@borsen.dk

Funktionsudbud kan skaffe 
kommuner mio-besparelse

Mette Rose Skaksen an befaler 
kommunerne at benytte 

funktionskontrakter. Det giver 
mulighed for besparelser. 
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Udbudsberegning fra dI

“Når kommuner 
samler relaterede 

opgaver i ét  
funktionsudbud, 
øges det total

økonomiske  
perspektiv”


