Kære Peter Birch Sørensen
Produktivitetskommissionen har i brev af 26. september 2013 inviteret 3F til at komme med skriftligt indspil
om offentligt-privat samarbejde (offentlige udbud og indkøb, fritvalgsordninger, offentligt-private
partnerskaber, offentligt-privat innovationssamarbejde mv.)
Vi takker for invitationen og sender hermed 3F´s indspil om offentligt-privat samarbejde.
Velfærdsløsninger udvikles ikke kun gennem offentligt-privat samarbejde. Der er ringe viden om effekterne
af forskellige former for offentligt-privat samspil. Samarbejde på tværs af den offentlige sektor med fokus
på borgerne og medarbejdernes samarbejde om opgaveløsningerne og tillid til medarbejderne, giver bedre
løsninger – med eller uden privat input.
Der skal sættes fokus på at kvalificere samarbejdet, så der bliver en positiv effekt for alle involverede – og
ikke udelukkende en privat overtagelse af offentlige opgaveløsninger.
Samarbejdet har indtil nu været ”traditionel” udlicitering. Der skal fokus på, at ”nye” samarbejdsformer på
den måde ikke er uproblematiske og ikke skal anvendes ukritisk.
Vi oplever, at medarbejdertilfredsheden falder, såvel på kort som i nogle tilfælde også på langt sigt. Uro og
usikkerhed koster på kort sigt, ligesom faldende medarbejdertilfredshed også på længere sigt kan være en
omkostning.
3F har gennem de sidste år oplevet flere udliciteringer, hvor resultatet ikke har været bedre og billigere,
men i stedet en dyrere og ringere løsning for borgerne, fx udlicitering af rengøring i Struer kommune og
Sorø kommune.
3F anbefaler på den baggrund, at der bliver igangsat flere analyser af den samlede effekt ved
konkurrenceudsættelse, herunder effekten på:
 Arbejdsmiljøet
 Samfundsøkonomiske omkostninger bl.a. social dumping
 Vidensdeling eller videnstab
 Transaktions- og kontrolomkostninger.
Lov om Virksomhedsoverdragelse giver kun i begrænset omfang en beskyttelse af medarbejderen, der
overføres til en anden arbejdsgiver. 3F skal i den forbindelse pege på behovet for, at Lov om
virksomhedsoverdragelse ændres, så loven giver en reel beskyttelse af medarbejdernes rettigheder ved en
virksomhedsoverdragelse.
Den anden velkendte samarbejdsform Offentligt–privat partnerskab (OPP) skal efter vores mening
anvendes med forsigtighed. Der er meget, som tyder på, at denne model er en dyrere løsning. Ved OPP på
anlægsinvesteringer kan der være områder, hvor risikoen ved projektet kan opveje, at løsningen koster
mere. Men der mangler dokumentation for, at det giver en samfundsmæssig gevinst, så en bedre
evaluering af de forsøg, der allerede er igangsat, vil kunne hjælpe til at forklare risici/potentiale ved OPP.

3F finder det afgørende vigtigt, at der i alle samarbejdsformer mellem offentligt og privat sker en aktiv
medarbejderinddragelse. Der er efter vores vurdering gode og veldokumenterede bud på alternative veje
til øget produktivitet og effektivitet ved at arbejde med en udvikling baseret på tillid og
medarbejderinddragelse.
Der er behov for mere forskning på området frem for konklusioner om regelændringer og igangsættelse af
nye incitamenter til at påvirke udviklingen i en bestemt retning. Særligt mangler effektanalyser med en
samfundsøkonomisk/samfundsmæssig dimension. Har offentligt-privat samarbejde givet øget kvalitet, og
har det været billigere og bedre, når alle omkostninger indregnes? Hvad har konsekvenserne været for
medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår og arbejdsmiljøet?
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