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sættelse i Aarhus, april 2017 

 

Nedenfor gengives de stillede spørgsmål nummereret med kursiv og svare-

ne efterfølgende hvert spørgsmål (uden kursiv). 

 

 
1. Hvorfor er Aarhus i bund blandt landets større kommuner, når det 
kommer til konkurrenceudsættelse? 

Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) varierer i 2015 for de 7 kommuner 

med over 100.000 indbyggere mellem 24,4% og 28,7% med et gennemsnit 

på 25,6%. Aarhus ligger med 24,4% altså ikke langt fra gennemsnittet. Det 

skal bemærkes at IKU nøgletallene skal tages med forbehold. Nøgletallene 

baserer sig på den kommunale organisering og kontering som ikke er ensar-

tet.  

 

Hertil kommer at nøgletallet tager afsæt i hvor meget der handles for hos 

private i forhold til det samlede budget på et område. Køb hos private tæller 

således med selvom det ikke har været konkurrenceudsat. Derfor er det 

væsentligt også at få konkurrenceudsat prisen der, hvor vi i forvejen køber 

hos private (som f.eks. senest udbud af hjemmeplejen) selvom dette ikke vil 

øge kommunes IKU. 
 
 
2. Hvad er årsagen til at Aarhus Kommune ikke konkurrenceudsætter 
mere? 
I Aarhus Kommune er udgangspunktet at konkurrenceudsættelse er et 
blandt flere virkemidler til at sikre den bedste og billigste løsning for borger-
ne. Konkurrenceudsættelse baserer sig derfor på forretningsmæssige og 
konkrete pragmatiske vurderinger herunder vurderinger af markedssituatio-
nen for mulige leverandører.  
 
Aktuelt er et stort tværgående udbud af grønne områder og vintertjeneste 
under forberedelse (behandlet i Byrådet 8/3 2017).  
 
 
3. Hvilke områder udliciterer Aarhus Kommune mest og hvilke områder 
udliciteres mindst? 
Når Venstre spørger til udlicitering antages det her, at der menes konkurren-
ceudsættelse. Det skal derfor understreges at målet med konkurrenceud-
sættelse ikke nødvendigvis er at udlicitere opgaverne. Målet er at sikre den 
bedste og billigst løsning.  
 
Som udgangspunkt giver det ikke meget mening at sammenligne IKU indika-
toren på tværs af sektor/konto-områder, idet betingelser og tradition er me-
get forskellig.  
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Fordelingen af IKU på tværs af hovedkontoområder for Aarhus Kommune i 
2015 er angivet i tabel nedenfor. Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomheder 
mv.) indgår ikke, idet området ikke indgår i IKU. 
 

Hovedkonto Områder IKU 2015 (%) 

0 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 46,5 

2 Transport og infrastruktur  63,1 

3 Undervisning og kultur 28,0 

4 Sundhedsområdet 9,7 

5 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 20,8 

6 Fællesudgifter og administration mv. 21,0 

 
På www.noegletal.dk er det muligt at sammenligne udviklingen over tid og 
med andre kommuner på de enkelte hovedkontoområder. 
 
 
4. Findes der områder i Aarhus Kommune som ikke kan sættes i udbud 
i givet fald hvilke? 
Generelt gælder det at myndighedsopgaver som udgangspunkt ikke kan 
konkurrenceudsættes. Det er heller ikke lovligt at konkurrenceudsætte ek-
sempelvis folkeskolen. Derimod har man på en række områder såkaldte 
fritvalg-lovgivning eller anden lovgivning, der betyder at borgerne frit kan 
vælge alternativer og evt. private løsninger som det eksempelvis kendes 
med privatskoler. 
 
 
5. På hvilke områder er der et uforløst potentiale for udbud ift. 
Gældende lovgivning, ud fra DI’s opgørelse, og hvor stort er det 
uforløste potentiale? 
Konkrete potentialer anbefales vurderet sag for sag og ikke ud fra generelle 
nøgletal. Den metode f.eks. Dansk Industri har anvendt for at estimere po-
tentialer er fra forskellig side blevet kritiseret for at generalisere ud fra kon-
krete cases og enkeltkommuner, hvilket jf. det generelle forbehold for IKU 
nøgletallet ikke vurderes at være det bedste afsæt for arbejde med effektivi-
sering via konkurrenceudsættelse. 
 
 
6. Hvor stor en del af den eksisterende konkurrenceudsættelse lander 
hos iværksættere og mindre virksomheder? 
Der er ikke lavet opgørelser, der kan belyse dette spørgsmål. Det vil kræve 
en gennemgang af kommunens leverandører at kortlægge hvor mange der 
er iværksættere hhv. mindre virksomheder (samt en definition af disse grup-
per af virksomheder) og endelig en afgrænsning af om der kun er tale om 
driftsopgaver eller også omfattende vare og tjenesteydelser. 
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