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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Christiansborg 21. december 2016 

Svar på Social- og Indenrigsudvalgets spørgsmål nr. 134 (Alm. 
del) af 6. december 2016 stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL)  

Spørgsmål 

Ministeren bedes indhente og fremsende en opgørelse over projektværdien af de 

35 OPP-projekter, som DR har fundet, og som omtales i artiklen på DR Nyheder 

fra 28. september 2016. ”Overblik: Her har de private fået opgaver af dig og mig”. 

I sit svar bedes ministeren oplyse: 

- Nutidsværdien af projekterne og den anvendte diskonteringsrente. 

- Om projekternes finansiering er privat eller offentlig. 

- Om der er foretaget en kontrolberegning af OPP-projektets totaløkonomi 

ved at opstille en traditionel totalentreprise (eller lignende). 

- Hvad nutidsværdien er af totalentreprisen. 

- Om der er indregnet effektiviseringsgevinster og risikotillæg i ansættelsen 

af projektværdien for OPP-projekterne samt størrelsen heraf. 

- Den nominelle og diskonterede betalingsstrøm i hvert af årene i projekt-

perioden.  

 

Svar 

Jeg kan generelt henvise til besvarelse af SOU alm. del 13. For så vidt angår de 

yderligere oplysninger på det statslige område har jeg iværksat en indhentning af 

oplysninger vedr. de 10 gennemførte OPP-projekter på Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriets område. På den baggrund vurderes det ikke muligt at svare inden 

fristens udløb. Der fremsendes en endelig besvarelse hurtigst muligt.  

 

I tillæg hertil skal jeg bemærke, at ministeriet ikke besidder oplysninger om de 

mere end 20 OPP-projekter i kommuner og regioner. For tre konkrete projekter i 

regionerne kan jeg dog henvise til besvarelse af SOU alm. del 12. 

 

Det vurderes at være særdeles ressourcekrævende at indhente de pågældende op-

lysninger hos de enkelte kommuner og regioner. På den baggrund er der ikke 

iværksat indhentning af de efterspurgte oplysninger for så vidt angår det kommu-

nale og regionale område.   

 

Jeg kan henvise til, at der er gennemført en række analyser af anvendelsen af OPP, 

herunder bl.a. ”Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber” 
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fra april 2015 samt ”Erfaringer fra de danske OPP-projekter” fra oktober 2012. 

Analyserne er offentligt tilgængelige på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

hjemmeside.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen 

Finansminister 
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