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Offentlige aktører der arbejder med innovative offentlige indkøb  

Denne oversigt er et øjebliksbillede udarbejdet af Center for Offentlig Innovation. Listen er udarbejdet 

som led i arbejdet med at realisere COI’s særlige indsatser for at understøtte innovationsfokus i den 

offentlige sektors samarbejde med den private sektor. 

  

Oversigten rummer helt, delvist eller indirekte offentligt finansierede aktører, partnerskaber og klynger, 

der arbejder konkret med at udvikle innovative offentlige-private samarbejder og med at understøtte 

eller gennemføre innovative offentlige indkøb. 

 

Listen er en simpel linksamling, der gør det lettere at finde hinanden og skabe samarbejde og synergi. 

Listen er udarbejdet i udkast i december 2020 i samarbejde med COI’s netværk. I januar 2021 er listen 

blevet offentliggjort i en betaversion, der er delt bredt på sociale medier og i COI’s nyhedsbrev med 

opfordring til at indsende kommentarer og til at dele i egne netværk. Ansvaret for fejl er alene COI’s.  

 

Listen er ikke en fuldstændig kortlægning af hele økosystemet. Der er foretaget denne afgrænsning:  

 

 Offentlige aktører, der arbejder generelt med offentligt-privat samarbejde uden tydeligt 

innovationsfokus, er ikke medtaget. Dog er offentlige aktører, som arbejder med fremme af udbud 

og effektivisering af indkøb medtaget, selv hvor der ikke er et eksplicit innovationsfokus.  

 Private leverandører af innovative produkter og services er ikke medtaget. 

 Advokater og konsulenthuse, der understøtter innovative indkøbsprocesser, er ikke med på listen. 

 Private fonde, foreninger og interesseorganisationer er ikke medtaget.   

Listen er opdelt i disse kategorier: 

 

Landsdækkende, herunder tværgående ........................................................................................ 3 

Regionale ....................................................................................................................................... 5 

Kommunale .................................................................................................................................... 7 

Statslige ......................................................................................................................................... 8 

Indkøbsfællesskaber og udbudsfremme – alle sektorer .............................................................. 10 

Offentlige fonde og innovationsstøtte/erhvervsfremme ............................................................... 12 

Forskning ..................................................................................................................................... 14 

 
En række af aktørerne vil kunne placeres i flere forskellige kategorier, men alle er kun nævnt én gang, 

idet forskellige partnerskaber og sekretariatsbetjening kan optræde både som henvisning og som 

selvstændig aktør. 

 

Enkelte af de nye erhvervs- og innovationsklynger er nævnt uddybende i de tilfælde, hvor hidtidige 

relevante klyngeorganisationer og netværk er med til at forme den nye klynge. De indfusionerede 

aktører er alene nævnt i relation til den nye klynge, mens samarbejdende aktører nævnes både 

særskilt og i relation til klyngen. Klyngerne er etableret pr. januar 2021, og det er derfor ikke vurderet, 

om klyngerne (også) vil have særligt fokus på at understøtte innovative indkøb i den offentlige sektor.  

 

Har du spørgsmål, kommentarer, rettelser eller tilføjelser til listen, så kontakt meget gerne: 

 Analysechef Ole Bech Lykkebo obl@coi.dk 61 81 31 02 eller 

 Innovationskonsulent Julie Munk jmu@coi.dk 61 81 31 09 

mailto:obl@coi.dk
mailto:jmu@coi.dk
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Bemærk: Kolonnen ’ROLLE angiver blot eksempler på opgaver og initiativer, som er relateret til 
innovation i den offentlige sektor og offentlige indkøb, der begrunder, at aktøren er medtaget på listen. 
 
Links på listen linker udelukkende til organisationer, enheder, teams eller lignende og indeholder 
derfor ikke hverken navne eller andre personoplysninger. Vil du på listen, skal der derfor medsendes 
et link til et relevant sted op organisationens hjemmeside eller anden organisatorisk ophæng. 
 

 

LANDSDÆKKENDE / TVÆRGÅENDE 
 

NAVN LINK ROLLE 

Center for Offentlig 
Innovation (COI) 

www.coi.dk  

 

Fællesoffentlig enhed, der bl.a. understøtter 
innovationsfokus i den offentlige sektors 
samarbejde med den private sektor. 

Arbejder bl.a. med spredning af det Norske 
Leverandørudviklingsprogram (LUP) til 
Danmark. 

Clean Cluster 

 

www.cleancluster.dk 

 

Danmarks klyngeorganisation inden for 
miljøteknologi. 
 

Danish Life Science Cluster, 
DLSC 

 
 

 

https://biopeople.eu/a
bout/  

Danmarks klyngeorganisation for life 
science og velfærdsteknologi er en fusion af 
eksisterende klyngeorganisationer og 
innovationsmiljøer (Welfare Tech, Medtech 
Innovation Consortium (MTIC), Life Science 
Innovation (LSI), Copenhagen Healthtech 
Cluster (CHC), Danish Health Tech og 
Biopeople) i partnerskab med, seks 
brancheorganisationer inden for life science 
og velfærdsteknologi, de fem regioner, 
kommunerne, fem GTS’er samt fem 
universiteter DTU, Københavns Universitet, 
Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og 
Syddansk Universitet. 

DDC -Dansk Design Center  https://danskdesignc
enter.dk   

Viser virksomheder og organisationer, 
hvordan de kan bruge design til at udvikle 
innovative produkter og tjenester, som 
skaber mere vækst og velfærd. 

DOLL Living Lab 
Indgår i Klyngeorganisation for 
Byggeri og Anlæg. 

http://doll-
livinglab.com 

 

Gate21 www.gate21.dk    Partnerskab for grøn omstilling gennem 
offentlig-privat innovation. Udvikler, 
fundraiser og leder projekter mhp. reduceret 

http://www.coi.dk/
http://www.cleancluster.dk/
https://biopeople.eu/about/
https://biopeople.eu/about/
https://danskdesigncenter.dk/
https://danskdesigncenter.dk/
http://doll-livinglab.com/
http://doll-livinglab.com/
http://www.gate21.dk/
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Medvirker i samarbejdet om 
Klyngeorganisation for Byggeri og 
Anlæg. 

CO2-udledning og ressourceforbrug. 
Matchmaking, videndeling og deling af 
værktøjer, herunder ’udbudsfri OPI’. 

LANDSDÆKKENDE / TVÆRGÅENDE, fortsat 
 
NAVN LINK ROLLE 

Klyngen for Byggeri og 
Anlæg 

www.klyngenforbygger
ioganlaeg.dk  

En fusion af en række eksisterende 
organisationer og netværk inden for byggeri 
og anlæg for at skabe ét stærkt samlingssted 
for alle i bygge- og anlægsbranchen. 
 

Regionernes Innovationsboard https://www.regioner.
dk/sundhed/sundhedsi
nnovation-og-
forskning/innovationsb
oard  

Boardet er sammensat af repræsentanter fra 
de fem regioner samt repræsentanter fra 
Dansk Industri, Dansk Erhverv og 
Medicoindustrien. Skal øge og strukturere 
indsatsen med at få udbredt de bedste 
innovative løsninger fra ét hospital til flere. 
 

Smart City Cluster 
Indgår i Klyngeorganisation for 
Byggeri og Anlæg. 
 

https://smartcitycluste
r.dk/ 

 

 

 
Welfare Tech 
Indgår i DLSC. 

 

www.welfaretech.dk 

www.opi-guide.dk  
 

 

 

  

http://www.klyngenforbyggerioganlaeg.dk/
http://www.klyngenforbyggerioganlaeg.dk/
https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning/innovationsboard
https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning/innovationsboard
https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning/innovationsboard
https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning/innovationsboard
https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning/innovationsboard
https://smartcitycluster.dk/
https://smartcitycluster.dk/
http://www.welfaretech.dk/
http://www.opi-guide.dk/
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REGIONALE 
 
NAVN LINK ROLLE 

CHC Copenhagen Healthtech 
Cluster 
Indgår i DLSC. 
 

www.cphhealthtech.dk   

Danish Health Tech 
Indgår i DLSC. 
 

https://danishhealthte
ch.dk/  

 

Enhed for forskning og 
innovation, Region 
Hovedstaden 

 

https://www.regionh.d
k/til-
fagfolk/Forskning-og-
innovation/Sider/defau
lt.aspx  

Bistår med veje til finansiering, forhandling 
af forskningskontrakter mv. Samarbejder med 
medico- og lægemiddelindustrien, kommuner 
og vidensinstitutioner, som ønsker 
at samarbejde om udvikling og test af nye 
løsninger eller medicoudstyr. 
 

Idéklinikken,  
Region Nordjylland 

 

www.ideklinikken.rn.dk 

 

Initierer og understøtter aktiviteter, som 
udbreder en værdiskabende innovations-
kultur, og som understøtte udviklingen af 
innovative løsninger i et tæt og forpligtende 
samarbejde med erhvervsliv, kommuner og 
øvrige partnere. 
 

Innovation, Region Midtjylland 
 

https://www.rm.dk/o
m-
os/organisation/konce
rn-hr/uddannelse-
udvikling-og-
arbejdsmiljo/udvikling
/innovation 
 

 

Life Science Innovation Nord 
Indgår i  DLSC. 
 

https://www.lifescienc
einnovation.dk/ 

 

Medicoteknik, Region 
Syddanmark 
 

http://www.medicotek
nik-rsd.dk  

Planlægger og gennemfører 
innovationsfremmende offentlige 
medicoindkøb til samtlige sygehuse i Region 
Syddanmark 

MTIC  
– MedTech Innovation Center   
Indgår i DLSC. 
 

http://www.mtic.dk/   

Region Hovedstadens 
regionale indkøbsafdeling 

https://www.regionh.dk

/til-fagfolk/Om-Region-

Står bl.a. for at udføre udbud og indgå aftaler 
på varer og tjenesteydelser. Samt håndterer 

http://www.cphhealthtech.dk/
https://danishhealthtech.dk/
https://danishhealthtech.dk/
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Sider/default.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Sider/default.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Sider/default.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Sider/default.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Sider/default.aspx
http://www.ideklinikken.rn.dk/
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/innovation
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/innovation
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/innovation
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/innovation
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/innovation
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/innovation
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/innovation
https://www.lifescienceinnovation.dk/
https://www.lifescienceinnovation.dk/
http://www.medicoteknik-rsd.dk/
http://www.medicoteknik-rsd.dk/
http://www.mtic.dk/
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/Indkøb-og-udbud/Sider/indkoeb-og-udbud.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/Indkøb-og-udbud/Sider/indkoeb-og-udbud.aspx
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H/Indkøb-og-

udbud/Sider/indkoeb-

og-udbud.aspx  

logistik ift. Forsyning af varer til hospitaler og 
andre organisationer.  
Leverandørstyring og leverandørsamarbejde. 
Samarbejde med de andre regioners indkøb. 

Region Midtjyllands regionale 
indkøbsafdeling 

https://www.rm.dk/om-

os/indkob--

medicoteknik/ 

 

Står bl.a. for at udføre udbud og indgå aftaler 
på varer og tjenesteydelser. Samt håndterer 
logistik ift. Forsyning af varer til hospitaler og 
andre organisationer.  
Leverandørstyring og leverandørsamarbejde. 
Samarbejde med de andre regioners indkøb. 

Region Nordjyllands regionale 
indkøbsafdeling 

https://rn.dk/Om-

Region-

Nordjylland/Indkoeb 

 

Står bl.a. for at udføre udbud og indgå aftaler 
på varer og tjenesteydelser. Samt håndterer 
logistik ift. Forsyning af varer til hospitaler og 
andre organisationer.  
Leverandørstyring og leverandørsamarbejde. 
Samarbejde med de andre regioners indkøb. 

Region Sjællands regionale 
indkøbsafdeling 

https://www.regionsjae

lland.dk/omregionen/O

rganisation/oevrigeafd

elingerogenheder/Side

r/koncernindkoeb.aspx 

 

Står bl.a. for at udføre udbud og indgå aftaler 
på varer og tjenesteydelser. Samt håndterer 
logistik ift. Forsyning af varer til hospitaler og 
andre organisationer.  
Leverandørstyring og leverandørsamarbejde. 
Samarbejde med de andre regioners indkøb. 

Region Syddanmarks regionale 
indkøbsafdeling 

https://www.regionsyd

danmark.dk/wm46662

6 

 

Står bl.a. for at udføre udbud og indgå aftaler 
på varer og tjenesteydelser. Samt håndterer 
logistik ift. Forsyning af varer til hospitaler og 
andre organisationer.  
Leverandørstyring og leverandørsamarbejde. 
Samarbejde med de andre regioners indkøb.  

Regionernes Sundheds It https://www.regioner.
dk/rsi  

Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation 
(RSI) arbejder med at styrke den fælles 
retning, strategi og indsats i forhold til 
digitalisering, data, teknologier og innovation 
på sundhedsområdet i bred forstand.  
 

Syddansk Sundhedsinnovation https://www.syddansk
sundhedsinnovation.dk  
 

OPI - projektudvikling og gennemførelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/Indkøb-og-udbud/Sider/indkoeb-og-udbud.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/Indkøb-og-udbud/Sider/indkoeb-og-udbud.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/Indkøb-og-udbud/Sider/indkoeb-og-udbud.aspx
https://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/
https://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/
https://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/
https://rn.dk/Om-Region-Nordjylland/Indkoeb
https://rn.dk/Om-Region-Nordjylland/Indkoeb
https://rn.dk/Om-Region-Nordjylland/Indkoeb
https://www.regionsjaelland.dk/omregionen/Organisation/oevrigeafdelingerogenheder/Sider/koncernindkoeb.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/omregionen/Organisation/oevrigeafdelingerogenheder/Sider/koncernindkoeb.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/omregionen/Organisation/oevrigeafdelingerogenheder/Sider/koncernindkoeb.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/omregionen/Organisation/oevrigeafdelingerogenheder/Sider/koncernindkoeb.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/omregionen/Organisation/oevrigeafdelingerogenheder/Sider/koncernindkoeb.aspx
https://www.regionsyddanmark.dk/wm466626
https://www.regionsyddanmark.dk/wm466626
https://www.regionsyddanmark.dk/wm466626
https://www.regioner.dk/rsi
https://www.regioner.dk/rsi
https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/
https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/
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KOMMUNALE 
 
NAVN LINK ROLLE 

Center for Innovation i Århus 
(CFIA), Århus Kommune 

https://cefiaarhus.dk 

 

Primært offentlige innovationsprojekter med 
visse koblinger til OPI. 

Center for Velfærdsteknologi, 
Odense 

https://www.odense.d
k/cfv  

Indgår i dialog med velfærdsteknologiske 
virksomheder lige fra at sparre om idé til at 
afprøve et produkt, der udvikles for at møde 
kommunens og dens borgeres behov.  
 

CORO Lab, Roskilde http://corolab.dk   Netværksaktør der skaber Triple Helix 
samarbejder (OPI).  
 

Gentofte Kommune, Indkøb https://www.gentofte.d

k/da/Erhverv-,-a-,-

arbejde/Leverandør-til-

kommunen/Indkøb 

 

Har som den første danske kommune udviklet 
et dashbord, der for første gang i kommunal 
sammenhæng kan opgøre klimaaftryk og 
omkostninger ved kommunale indkøbsaftaler 

Høje Taastrup Kommune, 
Indkøb 

  

Innovations- og 
Teknologienheden (KL) 

https://www.kl.dk/oko
nomi-og-
administration/digitali
sering-og-tekno-
logi/innovations-og-
teknologienheden/  
 

Understøtter kommunernes digitale trans-
formation, bl.a. ved at understøtte afprøvning, 
modning og udbredelse af teknologier. 

 

 

Københavns Kommune  
(flere enheder, der arbejder med  
OPI-feltet) 

 
 

https://www.kk.dk   Flere innovations- og OPI aktiviteter, 
herunder:  
SUF (Center for Innovation og evaluering),  
SOF (Enheden for Velfærdsteknologi), 
ØKF (CSR og Indkøbsjura)  
TMF (Copenhagen Solution Lab)  
samt Living Lab, Bæredygtige Indkøb, CPH 
Climate Partners og Energy Lab Nordhavn. 
 

NOPII-samarbejdet 

 

https://velfaerdsteknol
ogi.hjoerring.dk/teknol
ogier-og-
projekter/totalloesning
-til-intelligent-
medicinhaandtering-
tim 

Tværkommunalt samarbejde mellem 9 
nordjyske kommuner om OPI og 
velfærdsteknologi, blandt mange eksempler 
TIM - Totalløsning til Intelligent 
Medicinhåndtering. 

Aalborg, Hjørring, Vesthimmerland, Rebild, 
Mariagerfjord, Thisted, Frederikshavn, 

https://cefiaarhus.dk/
https://www.odense.dk/cfv
https://www.odense.dk/cfv
http://corolab.dk/
https://www.gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Leverandør-til-kommunen/Indkøb
https://www.gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Leverandør-til-kommunen/Indkøb
https://www.gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Leverandør-til-kommunen/Indkøb
https://www.gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Leverandør-til-kommunen/Indkøb
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-tekno-logi/innovations-og-teknologienheden/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-tekno-logi/innovations-og-teknologienheden/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-tekno-logi/innovations-og-teknologienheden/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-tekno-logi/innovations-og-teknologienheden/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-tekno-logi/innovations-og-teknologienheden/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-tekno-logi/innovations-og-teknologienheden/
https://www.kk.dk/
https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/totalloesning-til-intelligent-medicinhaandtering-tim
https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/totalloesning-til-intelligent-medicinhaandtering-tim
https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/totalloesning-til-intelligent-medicinhaandtering-tim
https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/totalloesning-til-intelligent-medicinhaandtering-tim
https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/totalloesning-til-intelligent-medicinhaandtering-tim
https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/totalloesning-til-intelligent-medicinhaandtering-tim
https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/totalloesning-til-intelligent-medicinhaandtering-tim


 

 8 

 
Jammerbugt og Brønderslev. 
 

Spinderihallerne, Vejle 
Kommune 

https://www.spinderih
allerne.dk/  

Et udviklings- og innovationsmiljø, hvor krea-
tive mikrovirksomheder, etablerede virksom-
heder, viden- og kulturinstitutioner samt det 
offentlige mødes og skaber vækst og forret-
ningsudvikling gennem netværk, samarbejde 
og brug af hinandens kompetencer. 
 

STATSLIGE 
 
NAVN LINK ROLLE 

Challenges.dk https://challenges.dk/
da/om/challenges.dk 

Et partnerskab ml. Erhvervsstyrelsen, VIA 
University College og RealDania. Åben 
platform, som arbejder for at udbrede 
kendskabet og brugen af challenges som 
værktøj og metode til at og skabe og dele idéer 
og innovative løsninger.  

Digitaliseringsstyrelsen www.digst.dk  Driver programmer og administrerer fonds-
midler med fokus på udvikling og drift af 
digitale systemer og løsninger og velfærds-
teknologiske løsninger, som skabes i samar-
bejder mellem det offentlige som aftager og 
private virksomheder. 
 

Erhvervsministeriet 
(departementet) 

 

https://em.dk 

 

 

Understøtter regeringens dagsorden for 
offentligt-privat samarbejde, og driver i sam-
arbejde med Digitaliseringsstyrelsen GovTech-
programmet, som er en udfordringsbaseret 
indsats, som har til formål at understøtte øget 
samarbejde mellem det offentlige og teknologi-
virksomheder med innovative løsninger. 

Sekretariat for Partnerskabet for innovations-
fremmende sundhedsudbud, som skal skabe 
bedre rammer for innovative indkøb og udbud 
inden for medicinsk udstyr, og for Grønt Er-
hvervsforum (se denne) sammen med Klima-, 
Energi- og Forsynings-ministeriet. 

Har en intern innovationsenhed, Disruption 
Taskforce, der bidrager til at omsætte den 
digitale og teknologiske udvikling på hele 
ministerområdet.: 
https://em.dk/ministeriet/organisation/depar
tementets-organisation/disruption-taskforce/  

https://www.spinderihallerne.dk/
https://www.spinderihallerne.dk/
https://challenges.dk/da/om/challenges.dk
https://challenges.dk/da/om/challenges.dk
http://www.digst.dk/
https://em.dk/
https://em.dk/ministeriet/organisation/departementets-organisation/disruption-taskforce/
https://em.dk/ministeriet/organisation/departementets-organisation/disruption-taskforce/
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Erhvervsstyrelsen www.erst.dk  Varetager Erhvervsministeriets opgaver med 
udviklingen af offentligt-privat samarbejde, 
herunder innovationspartnerskaber. 

Sekretariatsbetjener Challenges.dk  (se denne). 
 

Finansministeriet www.fm.dk    

Grønt Erhvervsforum https://em.dk/media/
13419/kommissorium
-for-groent-
erhvervsforum_12111
9.pdf 

Nedsat af regeringen for at styrke dialogen 
med erhvervsliv og fagbevægelse om 
muligheder og barrierer i erhvervslivets 
grønne omstilling. Følger arbejdet i de 13 
klimapartnerskaber. Sekretariatsbetjenes af 
Erhvervsministeriet og Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet. 

 

Konkurrence og 
Forbrugerstyrelsen 

 

www.kfst.dk  Har ansvaret for udbudslovgivningen, gennem-
fører løbende analyser af konkurrenceudsæt-
telsen af offentlige opgaver. 
Samarbejder med Økonomistyrelsen om 
Rådgivningsenheden (se denne) og 
sekretariatsbetjener Forum for offentligt-privat 
samarbejde (se denne) og drifter 
bedreudbud.dk (se denne). 
 

Miljøstyrelsen 

 

https://mst.dk/  Koordinerende for Forum for bæredygtige 
indkøb (se denne) som bl.a. har etableret og 
Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb, POGI 
(se denne). 
 

Sundhedsstyrelsen 
 
 
 

https://sst.dk/  Har ansvaret for projektpulje med fokus på at 
afprøve innovative veje til at styrke omsorg og 
nærvær i ældreplejen, herunder i samspil med 
borgere, regionen og private aktører. 
 

Uddannelses- og 
forskningsministeriet 

www.ufm.dk  Forskningsbaseret innovationsfremme. 
Definerer og understøtter de 14 nye erhvervs- 
og innovationsklynger. 
 

Udviklings- og Forenklings-
styrelsen , intern 
innovationsenhed 

https://www.ufst.dk/  Arbejder med innovation, designtænkning og 
teknologiinkubation som omdrejningspunkt 
for digital udvikling i hele Skatteforvaltningen.  
 

Økonomistyrelsen 
 

www.oes.dk  Sætter rammer for indkøb i staten på 40 mia. 
kr. om året med henblik på, at priserne skal 
være rimelige og indkøbet skal være så grønt 

http://www.erst.dk/
http://www.fm.dk/
https://em.dk/media/13419/kommissorium-for-groent-erhvervsforum_121119.pdf
https://em.dk/media/13419/kommissorium-for-groent-erhvervsforum_121119.pdf
https://em.dk/media/13419/kommissorium-for-groent-erhvervsforum_121119.pdf
https://em.dk/media/13419/kommissorium-for-groent-erhvervsforum_121119.pdf
https://em.dk/media/13419/kommissorium-for-groent-erhvervsforum_121119.pdf
http://www.kfst.dk/
https://mst.dk/
https://sst.dk/
http://www.ufm.dk/
https://www.ufst.dk/
http://www.oes.dk/
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som muligt. Samarbejder med Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen om Rådgivnings-
enheden (se denne). 
 

INDKØBSFÆLLESSKABER OG UDBUDSFREMME 
  
NAVN LINK ROLLE 

Forum for Bæredygtige 
Indkøb 

https://ansvarligeindk
ob.dk/  

Fremmer miljøbevidste og ansvarlige indkøb af 
varer og tjenesteydelser blandt professionelle 
indkøbere i både offentlige og private 
virksomheder. Har etableret Partnerskab for 
offentlige grønne indkøb, POGI (se denne). 
 

Forum for Offentligt-Privat 
Samarbejde 

https://www.kfst.dk/
udbud/offentlig-
privat-
samarbejde/forum-
for-offentligt-privat-
samarbejde/  

Et udbudsfagligt råd, der skal komme med 
anbefalinger og løsningsforslag til bedre 
offentlige udbud, herunder offentligt-privat 
samarbejde. Nedsat frem til 1. oktober 2022 
og består af 17 medlemmer (lønmodtager- og 
erhvervsorganisationer, KL, Danske Regioner, 
statslige styrelser, indkøbsfællesskaber m.fl.). 

Sekretariats betjenes af Konkurrence og 
Forbrugerstyrelsen. 
 

IKA Foreningen af offentlige 
indkøbere 

www.ika.dk Forening af offentlige indkøbere. 

Partnerskab for offentlige 
grønne indkøb (POGI) 

https://ansvarligeindk
ob.dk/partnerskab/ 

Et fællesskab af kommuner, regioner og 
offentlige organisationer, der vil fremme 
bæredygtige løsninger og købe grønt ind. 
 

Regionernes Fælles Indkøb https://www.regioner.
dk/rfi/indkoeb-i-
regionerne 

30 nye pilotindsatser, der skal gøre 
regionerne endnu bedre til at købe det, der 
giver mest værdi for patienterne. 
 

Rådgivningsenheden / 
Statens Indkøb 

https://oes.dk/indkoeb
/raadgivningsenheden-
statens-indkoeb/ 

 

Rådgivningsenheden bistår ministerier, 
styrelser og øvrige statslige institutioner med 
at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og 
indgå kontrakter af høj faglig kvalitet 
Enheden er en selvstændig enhed oprettet i et 
samarbejde mellem Økonomistyrelsen og 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.   
 

SKI Statens og Kommunernes 
indkøbsservice 

www.ski.dk    Primært fokus på effektiviseringer gennem 
nationale rammer for udbud, men også 
opmærksomhed omkring åben markeds-
dialog med innovation for øje. Er langt 
fremme med etablering af dynamiske 

https://ansvarligeindkob.dk/
https://ansvarligeindkob.dk/
https://www.kfst.dk/udbud/offentlig-privat-samarbejde/forum-for-offentligt-privat-samarbejde/
https://www.kfst.dk/udbud/offentlig-privat-samarbejde/forum-for-offentligt-privat-samarbejde/
https://www.kfst.dk/udbud/offentlig-privat-samarbejde/forum-for-offentligt-privat-samarbejde/
https://www.kfst.dk/udbud/offentlig-privat-samarbejde/forum-for-offentligt-privat-samarbejde/
https://www.kfst.dk/udbud/offentlig-privat-samarbejde/forum-for-offentligt-privat-samarbejde/
https://www.kfst.dk/udbud/offentlig-privat-samarbejde/forum-for-offentligt-privat-samarbejde/
http://www.ika.dk/
https://ansvarligeindkob.dk/partnerskab/
https://ansvarligeindkob.dk/partnerskab/
https://www.regioner.dk/rfi/indkoeb-i-regionerne
https://www.regioner.dk/rfi/indkoeb-i-regionerne
https://www.regioner.dk/rfi/indkoeb-i-regionerne
https://oes.dk/indkoeb/raadgivningsenheden-statens-indkoeb/
https://oes.dk/indkoeb/raadgivningsenheden-statens-indkoeb/
https://oes.dk/indkoeb/raadgivningsenheden-statens-indkoeb/
http://www.ski.dk/
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indkøbssystemer, der er åbne for nye 
leverandører, ny teknologi og innovative 
løsninger. 
 

INDKØBSFÆLLESSKABER OG UDBUDSFREMME, fortsat 
  
NAVN LINK ROLLE 

Bedreudbud.dk  www.bedreudbud.dk  Samarbejde mellem offentlige organisationer 
og indkøbssamarbejder samt større erhvervs-
organisationer for at udvikle mere kvalifice-
rede og effektive udbud fra det offentlige. 

Sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og 
Forbrugestyrelsen. 
 

KOMBIT www.kombit.dk Kommunernes fælles it-indkøber med fokus 
på effektive udbud, fælleskommunal 
udvikling og markedsdannelse.  

KOMBIT har en Innovationsenhed, der 
arbejder med pilotprojekter og 
konkurrenceudsættelse af kommunernes 
kritiske it-projekter.  

Rådgives af KL/KOMBITs Digitaliseringsråd. 
 

Udbudsportalen www.udbudsportalen.
dk  

Fællesoffentlig aktør, der bidrager til at 
udvide og udvikle markedet for offentlige 
serviceopgaver gennem styrkelse af 
kompetencer udbud. 
 

 

  

http://www.bedreudbud.dk/
http://www.kombit.dk/
http://www.udbudsportalen.dk/
http://www.udbudsportalen.dk/
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OFFENTLIGE FONDE OG INNOVATIONSSTØTTE/ERHVERVSFREMME 
 
NAVN LINK ROLLE 

Cluster Excellence Denmark www.clusterexcellenc
edenmark.dk   

Support for erhvervs- og innovationsklynger 
mv. 

Fonden for Velfærdsteknologi https://digst.dk/digital
-service/digital-
velfaerd/  

Digitaliseringsstyrelsen yder (i regi af den 
fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 
(regeringen, KL og Danske Regioner)) tilskud 
til gennemførelse og evaluering af en række 
telemedicinske og velfærdsteknologiske 
afprøvningsprojekter. 
 

InnoByg  
Indgår i Klyngeorganisation for 
Byggeri og anlæg. 
 

www.innobyg.dk   

Innovationsfonden https://innovationsfon
den.dk/da  

Nyt lovgrundlag på vej hvor også den offentlige 
sektor er nævnt; ny strategi der skal udmønte 
’grønne partnerskaber'. 
 

Innovationsklynger 
2021-2024: 
 
Danish Life Science Cluster  
(er beskrevet ovenfor) 
 
Klyngen for Byggeri og Anlæg 
(er beskrevet ovenfor) 
 
Odense Robotics  
- Danmarks klynge for robot- 
og droneteknologi  
 
CLEAN – Danmarks 
Miljøteknologiklynge 
 
Energy Cluster Denmark  
 
Lifestyle & Design Cluster   
 
DigitalLead  
 
Food & Bio Cluster Denmark  
 
Maritime & Logistics 
Innovation Denmark  
 

https://ufm.dk/aktuel
t/pressemeddelelser/
2020/filer/oversigt-
over-placeringer.pdf  

Udpegede klynger (af uddannelses- og 
forskningsministeren) som fra 2021-2024 skal 
skabe samarbejde mellem forskere, 
virksomheder og offentlige aktører for dermed 
at få mere innovation ud i samfundet. 
 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/over
gangspulje-til-klyngekonsolidering 
 
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/
2020/filer/praesentation-udpegede-
klynger.pdf 
 

http://www.clusterexcellencedenmark.dk/
http://www.clusterexcellencedenmark.dk/
https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/
https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/
https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/
http://www.innobyg.dk/
https://innovationsfonden.dk/da
https://innovationsfonden.dk/da
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/filer/oversigt-over-placeringer.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/filer/oversigt-over-placeringer.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/filer/oversigt-over-placeringer.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/filer/oversigt-over-placeringer.pdf
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OFFENTLIGE FONDE OG INNOVATIONSSTØTTE/ERHVERVSFREMME, fortsat 
 
NAVN LINK ROLLE 

Innovationsklynger 
2021-2024, fortsat: 
 
Klyngen for Avanceret 
Produktion (MADE)  
 
Copenhagen FinTech  
 
Vision Denmark - klyngen for 
den digitale visuelle industri   
 
CenSec - Spirende klynge for 
forsvar, rum og sikkerhed   
 
Danish Sound Cluster  
 

  

RoboCluster 
Indgår i Klyngeorganisationen 
Odense Robotics. 
 

https://www.roboclus
ter.dk  

 

 

 

  

https://www.robocluster.dk/
https://www.robocluster.dk/
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FORSKNING 
 
NAVN LINK ROLLE 

Center for forskning i offentlig-
privat samspil, Roskilde 
Universitet 

www.ruc.dk/cops   Advisory Board: Advisory Board tilknyttet med 
bl.a. Dansk Industri, KL, KFST, Dansk Erhverv, LO, 
FTF, FOA, og en række private virksomheder samt 
Frederiksberg Kommune. 
 

Copenhagen Science City, 
Københavns Universitet. 
 

https://copenhage
nsciencecity.dk/ab
out-us/  

Københavns Universitet samarbejder med andre 
vidensinstitutioner, en række iværksættermiljøer 
og Københavns Kommune om at udvikle et 
innovationsdistrikt i København.   
 

Inno X healthcare, Århus 
Universitet 

https://innox.au.dk
/om-os/  

I INNO X Health arbejder for behovsdrevet og 
evidensbaseret innovation i sundhedssektoren. 
hvor virksomheder l styrkes i udviklingen og 
kommercialiseringen produkter, og 
sundhedspersonalet understøttes i at integrere 
behovsdrevet innovation i deres dagligdag. 

INNO X Health samarbejder på tværs af Aarhus 
Universitet og Region Midtjylland og med private 
virksomheder og andre universitetsbaserede 
innovationsenheder verden over. 
 

 

http://www.ruc.dk/cops
https://copenhagensciencecity.dk/about-us/
https://copenhagensciencecity.dk/about-us/
https://copenhagensciencecity.dk/about-us/
https://innox.au.dk/om-os/
https://innox.au.dk/om-os/

