
9

3. korrektur – bog1433 – Det er så yndigt at følges ad – Børsen

B O G S E R I E R E D A K T Ø R E R N E S

Forord

I hånden har De en værdifuld bog om offentlig-private partnerskaber.
Man taler meget om dem, men hvad ved vi egentlig om dem? Ikke
meget – før denne bog, som bidrager med væsentlige indsigter i og et
godt overblik over, hvilke erfaringer vi i Danmark har gjort os med
den type samarbejder i bygge- og anlægsprojekter. Men bogens værdi
ligger lige så meget i, at den må interessere enhver, der arbejder med
offentlig-privat samarbejde i almindelighed, såvel som i de specifikke
erfaringer, man har gjort sig med forskellige metoder, hvor man er
længst fremme, nemlig i bygge- og anlægsprojekter. Mange af de cen-
trale iagttagelser og gode råd vil også gælde i andre sammenhænge.

Bogens ambition er at give en velfunderet praktisk orienteret for-
ståelse af, hvad offentlig-privat samarbejde indebærer. Det drejer sig
om de mange former, samarbejdet kan tage, om fordelene ved samar-
bejdet, kritiske hurdler og vigtige faser m.v. Vi vil derfor i dette korte
forord primært interessere os for det lidt bredere historiske og teoreti-
ske perspektiv, som dette fænomen indskriver sig i.

Der har altid eksisteret samarbejder mellem den offentlige og den
private sektor, og det offentlige har de sidste mange hundrede år været
en vægtig bestiller af private ydelser – det gælder enevældens konge-
magt som vore dages stat, regioner og kommuner. Men siden Anden
verdenskrig har det offentlige med sin volumen og købekraft på stadig
flere områder udviklet sig til den væsentligste potentielle samarbejds-
partner for mange private virksomheder såvel som frivillige organisa-
tioner. Det nye er, at der lægges vægt på partnerskab og samarbejde,
altså på den gensidige afhængighed og på interaktionen i relationen,
og det nye knytter sig til samarbejdets varighed samt til ejerskabet og
finansieringen, som bliver privatgjort. Dette kommer til udtryk i en
egentlig ny selskabsdannelse, hvori partnerne indgår i et længereva-

bog1433-Det-er-så-yndigt.p65 21-08-2006, 10:239



10 D E T  E R  S Å  Y N D I G T  A T  F Ø L G E S  A D

3. korrektur – bog1433 – Det er så yndigt at følges ad – Børsen

rende samarbejde og i privat finansiering. Der er ikke blot tale om en
købsrelation, om en udlicitering og en kontrakt, der er simpelthen
tale om helt nye relationer mellem parterne. Det offentlige træder
således ud af en ejer- og driftsherrerolle og ind i en bestiller- og bruger-
rolle.

Forestillingen om nødvendigheden af at udvikle og udvide samar-
bejdet kom først for alvor på dagsordenen i Danmark med de første
moderniseringsredegørelser i 1980’erne. Der blev her sat spørgsmåls-
tegn ved, om mange af de opgaver, som det offentlige gradvist havde
påtaget sig op gennem forrige århundrede og indlemmet som en selv-
følge i den offentlige, skattefinansierede opgavevaretagelse, behøvede
at være placeret der. Mens devisen tidligere var, at det offentlige “godt
kunne selv”, blev spørgsmålet, om det var “godt nok”? Det offentlige
fungerede med andre ord på samme måde som store private firmaer,
der på tilsvarende vis “kan alting selv”. Det, som kom på dagsordenen,
var – igen ligesom det skete på samme tid i det private – spørgsmålet,
om ikke man kunne købe sig til ekspertise, fleksibilitet, innovations-
kraft og risikoreduktion gennem samarbejde og underleverance. Men
dertil kom med de forestillinger om OPP, der udkrystalliserede sig
mod slutningen af 1990’erne, som noget nyt i den offentlige sektor, at
man i kontraktrelationen meget bevidst ønskede at indarbejde inte-
resser og incitamenter som positive dynamiske drivkræfter for samar-
bejdet i alle dets facetter og faser fra projektering og produktion til
finansiering, og at tidsperspektivet i engagementet blandt partnerne
ofte skulle være længere end ved en normal leverance af et færdigbyg-
get projekt. Efterfølgende har man gjort sig mange erfaringer, og det
er nogle af dem, der videreformidles i denne bog.

Der er imidlertid ikke tale om et isoleret dansk fænomen. I dag taler
man i hele den vestlige verden om public private partnerships (PPP),
om det, vi i Danmark omtaler som offentlig-private partnerskaber
(OPP). I udlandet har man da også flere steder mange års erfaringer
med disse samarbejder på forskellige områder. De betragtes som en
betydningsfuld måde at sikre sig, at mange af de ydelser, det offentlige
står for som producent, serviceleverandør og driftsherre, varetages ef-
fektivt. I offentlig-private samarbejder kan dette ske med udgangs-
punkt i, at samarbejdspartnerne har forskellige interesser og motiver
for at engagere sig i en fælles opgave, men samtidig med at de har et
delt ansvar og en delt risiko. Effektiviteten og innovationsdueligheden
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knytter sig til en udnyttelse af de rationaler og motiver, der styrer
parterne, og som er forskellige i den offentlige og den private sektor,
samt til de spidskompetencer, der findes i arbejdsdelinger, og den sy-
nergi, der kan ligge i kombinationen af kompetencer mellem parter,
der har gensidig respekt.

Denne form for outsourcing koblet med partnerskab – for det er jo,
hvad der i realiteten er tale om – er imidlertid undergået en forandring
over de seneste årtier både kvantitativt og kvalitativt, og det er derfor
også passende at opfinde en særlig betegnelse for moderne samarbej-
der mellem den offentlige og den private sektor, at tale om OPP. For-
andringen er sket som følge af, at det er blevet til en politik for moder-
niseringen af den offentlige sektor at satse på OPP, og fordi man har
gjort sig erfaringer hermed og har taget ved lære.

Det har været alle danske regeringers politik siden begyndelsen af
1980’erne, ligesom det er det i resten af den vestlige verden, at satse på
et øget samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. Selv-
om OPP som en særlig variant heraf i Danmark på det konkrete om-
råde vedrørende bygge- og anlægsprojekter først for alvor har taget
form fra begyndelsen af dette århundrede, indskriver de skiftende re-
geringer sig dermed i en generel reformtrend, som i snart tre årtier er
gået hen over hele den vestlige verden, og som har fået samlebetegnel-
sen New Public Management.

Akronymet NPM dækker over en nyliberalistisk reformering af den
offentlige sektor. Det drejer sig om at indføre markedslignende kon-
kurrencemekanismer, forretningsideologier og managementteknolo-
gier i det offentlige samt om at bremse den offentlige vækst eller even-
tuelt helt at reducere omfanget af den offentlige sektor. Der er altså
ikke tale om et værdineutralt eller ideologisk værdifrit fænomen. Det
interessante er blot, at NPM, og dermed også OPP, ikke tematiseres
som så. Alle politiske partier og andre parter synes enige om, at der her
er tale om en måde at producere velfærdsgoder på, som er i alles inte-
resse og ikke bør tematiseres politisk ideologisk, som spørgsmål om
velfærdsstatens funktionsmåde og modelrationale.

Vi skal heller ikke her problematisere dette yderligere ud over at
pege på, at der altid – uanset om der er tale om en privat virksomhed
eller en offentlig – er fordele og ulemper forbundet med at operere
med underleverandører, og at der i den offentlige sektor knytter sig
særlige problemer til demokratisk politisk styring og særlige forplig-
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telser til at varetage almenvellets interesser og værne om offentlige
værdier. Det er da også, hvad der i stigende grad kommer til udtryk i
kontraktdannelsen, som spørgsmål om mulighed for løbende for-
handlinger og fokus på værdier. Teoretisk set knytter problemerne sig
specielt til de forskellige rationaler, der ligger i den offentlige og priva-
te kontekst (statsraison og markedslogik, demokrati og konkurrence),
til modstridende interesser mellem parterne (principaler og agenter)
samt til omkostninger vedr. forhandling og kontrol (transaktionsom-
kostninger).

Vi får med denne bog for første gang en overbevisende grundig
erfaringsopsamling vedrørende OPP i bygge- og anlægsprojekter. Bo-
gen er skrevet af parter, som selv har været involveret og naturligt nok
har fundet det værd at være med (både i selve arbejderne og i dette
bogprojekt). Selvom der her slås til lyd for de positive sider og poten-
tialer, der ligger i OPP, såsom at det lige så meget drejer sig om inno-
vation og forbedrede løsninger som om økonomieffektivitet og fleksi-
bilitet, er det ikke en uhildet halleluja tiljubling, vi finder. Der peges
også på løbende og uforudsete problemer knyttet til samarbejdet.

En af de store styrker ved denne bog er, at den gennem de deltagende
forfattere samler ekspertisen og erfaringerne fra mange sider, herunder
både fra parterne i det offentlige og det private. Den repræsenterer der-
med “the state of the art”, hvad angår arbejdet med offentlig-private
partnerskaber, den viser, hvor langt vi er nået, og udpeger samtidig nog-
le af de vigtige udfordringer, vi står over for i arbejdet med at høste
frugterne af det uudnyttede potentiale, der ligger i OPP fremover.

Aarhus og Odense juli 2006

Steen Hildebrandt · Kurt Klaudi Klausen
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