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Agenda 

1.  Hvorfor tillid? 

2.  Udfordringer ved tillidsskabelse 

3.  Anbefalinger 
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Offentlig-privat samarbejde 

•  Politisk fokus på mere konkurrenceudsættelse og øget 
produktivitet (Produktivitetskommissionen) 

•  Behov for mere innovative løsninger til at skabe værdi og 
sikre fremtidens velfærdssamfund (blandt andet 
digitalisering, velfærdsteknologi)  

•  Fokus på inddragelse og aktivering af borgerne 

Offentlig-privat samarbejde 
bliver mere og mere kompleks 

og sværere at planlægge 
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Potentiale, usikkerhed og tillid 

Offentlig-privat samarbejde fokuserer i stigende grad på 
funktionskrav og mål/resultatstyring 

Tillid til at håndtere usikkerhed og risici 
Tillid til at håndtere det uforudsigelige 

Frihed skaber også usikkerhed 

Skaber potentiale for fornyelse, udvikling og nytænkning 
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Tillid og Kontrakt 
 

Tillid som det der skaber positive forventninger til hinanden på 
trods af, at samarbejdspartneren har andre muligheder der 

kan være ufordelagtige. 

Kontrakten skaber de rette strukturelle rammer indenfor 
hvilke samarbejdet finder sted:  

Tillid som nøglen for løbende positiv konflikthåndtering og 
konstruktivt samarbejde 

 
Kontrakter er vigtige – men tillid er lige så 

afgørende 
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Udfordringer ved tillidsledelse 

1.  Tillid er en proces, der kræver konstant arbejde 
2.  Offentlig-private samarbejde foregår på flere 

forskellige niveauer af partnerorganisationerne – 
det er ikke nok at opbygge tillid blandt toplederne, 
når det er mellemlederne der skaber samarbejdet i 
hverdagen! 

3.  Tillid er individuel og kontekstafhængig 
4.   Offentlige regler kan være hindrende for tillid 
5.  Fordomme og generaliseret mistillid til den 

private sektor gør det sværere at opbygge tillid i 
offentlig-private samarbejder 

6.  Tillid kan blive misbrugt og er en risiko 



- 7 - 

Anbefalinger 

1.  Anerkende at tillid er afgørende og livsvigtig på lige fod med 
regler, kontrakter og kontrol 

2. Mere aktiv fokus på tillidsskabelse og vedligeholdelse, både fra 
den private og den offentlige side – og på alle organisatoriske 
niveauer 

3. Giv plads til tillid i offentlige procedurer – vælg dialog til i 
udbudsprocesser, når det er muligt 

4. Husk at offentlig-privat samarbejde ikke blot er en 
finansieringsmodel, men en proces hvor den offentlige og den 
private sektor mødes og kan – i kraft af gensidig tillid – 
udvikle(s) sammen og lære af hinanden 

Tillid kan ikke standardiseres, men aktiv fokus på 
tillidsskabelse og vedligeholdelse er et godt udgangspunkt 

for at skabe mere fleksible, innovative og langsigtede 
samarbejdsrelationer 
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Tak for opmærksomheden! 


