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2. marts 2020 

 

 

VIDENSOPSAMLING 

Strategiske partnerskaber – hvornår og hvordan i den almene 

sektor?     

Inddragende vidensopsamling med udgangspunkt i partnerskaberne fsb 

HJEM og &os 

 

 

Formål 

 

Formålet med projektet er at skabe ny viden og opsamle erfaring fra praksis om anvendelsen af 

strategiske partnerskaber i en almen kontekst. Erfaringsudvekslingen skal dels ske mellem de to 

partnerskaber, som kører parallelt hhv. fsb HJEM og &os dels mellem partnerskaberne og den 

øvrige almene sektor. 

 

Projektet vil munde ud i en række anbefalinger til, hvornår man kan vælge strategiske partnerskaber 

som model, men lige så vigtigt, hvordan bruger man de strategiske partnerskaber i det almene, når 

først man har kastet sig ud i det. Ambitionen er med andre ord at åbne den sorte boks om brugen af 

strategiske partnerskaber, mens de sker, fordi der ligger en masse arbejde i at få det 

længerevarende samarbejde til at udløse de gevinster, der var motivationen for valget af dem i 

første omgang.  

 

Projektet er dermed ikke en evaluering af partnerskaberne og deres evne til at levere bedre og 

billigere byggeri, men en vidensopsamling på praksisnære erfaringer med, hvornår og hvordan der 

arbejdes i længerevarende samarbejder i en almen kontekst. Herunder vil der blive samlet op med 

erfaringer for udviklingen af evalueringsmodeller i de enkelte partnerskaber. Projektet arbejder med 

vidensdeling på både politisk, strategisk, strukturelt og operationelt niveau. 

 

Strategiske partnerskaber er blevet udpeget som et centralt værktøj til at løse en række 

udfordringer, der er forbundet med det traditionelle udbudssystem. Forventningerne til de 

længerevarende partnerskaber er blandt andet et opgør med høje transaktionsomkostninger ved 

faseskift grundt krævende udbudsprocesser og videnstab ved fragmenteret værdikæde. Ligesom 

det gentagne samarbejde giver anledning til at højne produktiviteten under byggesagen og 

kvaliteten i det endelige byggeri – også når der skal løses projekter med høj kompleksitet. 

 

Foruden de forventede gevinster ved strategiske partnerskaber har der også været en del debat 

omkring problematiske aspekter ved denne model. Kritikken har blandt andet gået på udfordringer 

ved manglende priskonkurrence og mindre fleksibilitet i valg af løsninger, når man forpligter sig til 

hinanden. Der har været sat spørgsmålstegn ved partnerskabernes kapacitet til at levere arkitektur 

med høj kvalitet. Og hensynet til fri konkurrence for hvordan kan mindre rådgivere og entreprenører 

blive en del af festen? 
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Ligeledes er det en udfordring, at der er høje etableringsomkostninger forbundet med at få 

samarbejdet til at fungere, og spørgsmålet er om branchen kan skabe rum til innovation og læring, 

som er en præmis for at høste de forventede gevinster. Særligt fra virksomhedernes side kan der 

opstå udfordringer med at faggrænserne nedbrydes, og man som medarbejder kan være splittet 

mellem loyaliteten i hhv. modervirksomheden og i partnerskabet. Ligesom der kan være 

udfordringer forbundet med at opbygge en organisation, der kan håndtere en portefølje, men 

projekterne er fortsat forankret i de enkelte afdelinger med egne budgetrammer og behov.  

 

Det gør det naturligt at stille spørgsmålet, hvornår og hvordan anvendes strategiske partnerskaber i 

den almene sektor? I første omgang omhandler denne ansøgning om vidensopsamling vedrørende 

de første to faser i et strategisk partnerskab nemlig udbud og opstart. 

 

Baggrund 

Baggrunden for projektet er at både fsb og KAB har valgt at udbyde og gennemføre strategiske 

partnerskaber. Udbudsprocessen blev gennemført parallelt og partnerskaberne følges derfor ad i 

deres 4 - 6-årige levetid (2019-2023/25). Det giver en unik anledning til at trække erfaringer fra to 

stærke partnerskaber, som skal kunne meget inden for det samme felt. 

 

Strategiske partnerskaber i byggeriet er en relativt ny samarbejdsform i dansk sammenhæng. 

Samarbejdsformen udspringer af industrien særligt indenfor områder med høje krav til kvalitet og 

udvikling. I byggeriet kan længerevarende partnerskaber ses som en naturlig forlængelse af 

projektpartnering.  

 

De to partnerskaber, der udgør rygraden i projektet, og som står sammen om dette projektforslag er: 

 

• &os bestående af KAB, Enemærke & Petersen, Kant Arkitekter, JJW Arkitekter, SLA, Oluf 

Jørgensen, Norconsult og Rekommanderet. 

Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 6 mia. kr. og vil være en kombination af 50 

% renovering og 50 % nybyg. Typen af byggerier vil være boliger, men både som 

renovering, byomdannelser og helhedsplaner samt nybyggeri 

• fsb HJEM bestående af fsb, COWI, NCC, Rubow arkitekter og Smith Innovation 

Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 3 mia. kr. og vil primært omhandle 

renovering af eksisterende boligafdelinger. Der kan komme projektudviklingen og nybyg.  

 

De strategiske partnerskaber vil gennemleve en række faser over deres levetid. Der vil være 

forskellige erfaringer knyttet til hver fase, da de vil have ret forskellig karakter. Denne ansøgning 

omhandler de første to faser hhv. udbud og opstart og dermed gennemføre en pilot for praksisnær 

vidensopsamling om strategiske partnerskaber. Projektet vil rumme en række forskellige formater og 

fora for erfaringsudveksling forventninger er at tage de gode erfaringer med i et opfølgningsprojekt, 

hvor der sker erfaringsudveksling knyttet til de senere faser. 
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Figur 1: Der søges i første omgang midler til de første to faser og fungerer dermed som pilot for vidensopsamling om strategiske 
partnerskaber i den almene sektor 

Projektet vil bygge videre på det fælles projekt mellem Bygherreforeningen og 

Almennet ”Muligheder i udbudsloven”, som forventes afsluttet i december 2019. Da der er klare 

snitflader mellem projekterne, i og med strategiske partnerskaber er en ny udbudsform, og der 

dykkes ned i vidensopsamlingen fra udbudsprocessen med de to partnerskaber. 

 

Projektet vil ligeledes stå på skuldrende af erfaringerne fra de strategiske partnerskaber i 

Københavns Kommune hhv. TRUST og DSP+, hvor både SBi og DTU har været tilknyttet i en 

forskningsmæssig rolle til at evaluere og trække viden ud. 

 

Metode og tilgang  

Projektet tager sit afsæt i, at der samlet set er brug for at organisere vidensopsamlingen omkring 
strategiske partnerskaber i den almene sektor, sådan at viden skabes, deles, systematiseres og 
indlejres i ny praksis. Opgaven er at få koordineret og suppleret igangværende aktiviteter til et 
koordineret videnshjul, der skaber sammenhæng mellem hhv. forskning, udvikling, udbredelse og 
institutionalisering. I figuren er beskrevet de aktiviteter, der knytter sig til de forskellige videnstyper. 

 

Udbud Opstart
Godt i gang -

videreudvikling
Drift - høst af 

gevinster

Drift og 
afvikling - høst 

af gevinster
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Forskning – ny viden: 

Projektet vil trække på igangværende forskning knyttet til strategiske partnerskaber og vil ligeledes 

bidrage til forskningen ved at give indblik i maskinrummet for de igangværende partnerskaber. 

Forventede kompetencer der inddrages: 

• Camilla Hedegaard Møller, erhvervs post.doc hos JJW Arkitekter 

• Nicolaj Frederiksen, erhvervs-ph.d. hos TRUST v. Enemærke & Petersen og SBI, som er 

tilknyttet de strategiske partnerskaber TRUST og & os.  

• REBUS v. Jakob Brinkø Berg, ph.d. ved DTU 

 

Udvikling – eksperimentel viden: 

Den eksperimentelle viden kommer fra de praksisnære erfaringer, der er gjort i de to partnerskaber 

fsb HJEM og KAB &os. Det primære fokus for projektet her er at skabe et fortroligt rum for 

erfaringsudveksling og vidensopbygning på tværs af de to partnerskaber ved at tillade en anden 

type samtale end den man vil have i en travl hverdag, hvor byggeprojekterne er i fokus. Her skal 

også være plads til at diskutere det svære ved at få partnerskaberne til at fungere. 

 

Udbredelse – konceptuel viden 

Afholdelsen af åbne salon’er skal skabe rum til fælles refleksion over, hvornår og hvordan 

partnerskaber anvendes i det almene. Det giver dermed mulighed for at udbrede den viden der 

skabes i partnerskaberne og få dem hævet op på et konceptuelt niveau, så de er relevante for hele 

den almene sektor.  

Her vil det være oplagt at trække på parallelle projekter, som VærdiBygs arbejde om en vejledning 

for strategiske partnerskaber generelt i byggeriet.  

 

Institutionalisering – systematiseret viden 

Projektet ønsker at etablere en følgegruppe, som kan diskutere strategiske partnerskaber i det 

almene på et mere politisk og strategisk niveau. Herved bliver der mulighed for at systematisere 

viden og perspektivere erfaringerne i forhold til de eksisterende og fremtidige rammevilkår.  

 

 

Principper for den inddragende vidensopbygning 

På tværs af de forskellige aktiviteter og fora for vidensopbygning har projektet følgende principper 

for, hvordan der skal ske en inddragende vidensopbygning kendetegnet ved at være tæt relateret til 

praksis.  

 

• Åben og ærlig 

Partnerskaberne er strategiske vigtige for alle involverede, og der er mange ønsker om at de 

skal være en succes. Det er derfor vigtigt at etablere en fortrolighed og åbenhed for at drøfte 

de svære ting – det må ikke blive en profileringsøvelsen mellem de to igangværende 

partnerskaber. 

  

• Praksis og forskning 

Erfaringsudvekslingen skal ske i en form og på et niveau, så den kan anvendes af andre 

boligselskaber og andre leverandører, som ønsker at indgå i denne type samarbejde. Som et 

led heri er det vigtigt at hæve de konkrete erfaringer fra de enkelte partnerskaber op på et 

niveau, så de bliver relevante for flere. Erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden skal 

mødes. I bedste fald kan det støtte praksis. Det kan også gøre forskerne opmærksomme på 
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spørgsmål og problemer i praksis, som kan udvikles til forskningsspørgsmål og 

forskningsprojekter uden for dette projekt, som således er udviklet i tæt samarbejde 

 

• Neutralt mødested 

Erfaringerne skal deles til branchen fra en neutral platform fx almennet, da det vil 

understrege pointen om at erfaringerne er hævet op på tværs, og der dermed ikke er en 

enkelt af partnerskaberne, der fremgår som afsender. Placeringen af arrangementerne skal 

ligeledes understøtte pointen om, at det foregår i en neutral zone. 

 

• Tovejskommunikation 

Projektet har ikke alene til formål at dele erfaringer fra de igangværende partnerskaber, men 

i lige så høj grad invitere til at resten af branchen kan være med til at påvirke den udvikling 

og det arbejde der løbende sker i partnerskaberne. Dermed er det vigtigt, at de to 

partnerskaber ikke fremstår som ”de eneste eksperter”, men at der inviteres til dialog på en 

måde, så andre kan komme med input.  

 

• Bygherre og leverandør perspektiv 

Erfaringerne med strategiske partnerskaber skal deles fra både bygherre og leverandørernes 

side. Leverandører er her forstået som både rådgivere og entreprenører. Hvilke nye krav 

stiller det til rollen som bygherre at forpligte sig til et længerevarende samarbejde? Og 

hvordan agerer virksomhederne i et partnerskab, hvor de traditionelle faggrænser udviske og 

der løbende skal balanceres hensynet til modervirksomheden og det fælles partnerskab. 

 

• Formidling løbende og overkommeligt 

I projektet er det ambitionen at formidle erfaringerne løbende og i et format, som gør det 

muligt for også de enkelte organisationer at dele historierne på deres 

kommunikationsplatforme. Formodningen er, at projektet opnår størst effekt ved at arbejde i 

kortere formater som nyheder og SoMe opslag.  

 

Aktiviteter og leverancer 

I det følgende er beskrevet et foreløbigt bud på de primære aktiviteter og fora for 

vidensopbygningen. Pilotprojektet forventes at kunne gennemføres inden for en 12 måneders 

periode, hvorefter der søges om mulighed for forlængelse med henblik på vidensopbygning i det 

senere faser af partnerskaberne. 

 

Aktivitet Leverance 

Saloner  

Salonerne er åbne arrangementer, som den 

almene sektor og interesserede virksomheder 

kan deltage i gratis. Her deles erfaringer fra 

partnerskaberne og de øvrige fora for 

erfaringsudveksling. På møderne inviteres til 

fælles refleksion omkring udfordringer og 

muligheder herunder også diskussionen af 

skala for et partnerskab 

 

Afholdelse af 2 saloner 

 

En salon er et eftermiddagsarrangement med 

ca. 40 deltagere fra den almene sektor 

 

Begge partnerskaberne vil deltage og der vil 

være repræsentanter fra både 

boligorganisation, entreprenør, ingeniør og 

arkitekt.   
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Udviklingsmøder 

Udviklingsmøderne har en mere intern karakter, 

og det er en forudsætning, at der her kan 

skabes et fortrolig rum for ærlig 

erfaringsudveksling. Udviklingsmøderne vil 

have et særligt tema og de enkelte 

partnerskaber kan stille med det hold, der giver 

bedst mening ift. temaet. Derudover kan der 

efter behov inviteres eksterne parter f.eks. 

forskere ind til møderne.  

 

Afholdelse af 3 udviklingsmøder 

 

Et udviklingsmøde er et halvdagsmøde med 

deltagelse af de to partnerskaber, hvor der 

deltager lige mange fra både bygherre og 

virksomhedssiden. Derudover deltager 2 

eksterne ved hvert møde, som kan være 

forskere eller andre eksperter. 

 

Udarbejdelse af fælles erfaringer og 

refleksioner, som kan deles på salonerne. 

Etablering af følgegruppe  

Bestående af fx BL, Landsbyggefonden, 

Københavns Kommune, Boligselskabet Sct. 

Jørgen, som har erfaring med samarbejde om 

byggesager på tværs af midtjyske 

boligorganisationer, en udbudsjurist foruden 

organisationerne i partnerskaberne. 

Der kunne være en kobling til 

forandringsudvalget nedsat i regi af Realdanias 

kampagne Byer i Balance. 

Følgegruppen har til formål at dele og forankre 

erfaringer på et strategisk og politisk niveau 

herunder perspektivere til eksisterende 

rammevilkår. 

 

Afholdelse af 2 følgegruppemøder 

 

Formulering af anbefalinger og best-practice 

samt typiske dilemmaer og 

opmærksomhedspunkter 

Løbende formidling og afsluttende analyse 

Udarbejdelse af løbende 

blogindlæg/nyheder/SoMe opslag, som kan 

deles på de respektive kommunikationskanaler 

blandt alle projektparter.  

 

Den afsluttende udgivelse vil være en 

artikelsamling med refleksioner, der binder 

publikationen sammen. 

 

Løbende nyheder/blogindlæg, der samler op på 

diskussionerne og udviklingsarbejder i hhv. 

salonerne, udviklingsmøderne og følgegruppen. 

 

Kommunikationen vil blive forankret bredt på de 

deltagende organisationer i partnerskaberne. 

Derudover kobles kommunikationen til øvrige 

eksisterende kanaler fx: 

BL’s facebook, nyhedsbrevet ”fagbladet 

Boligen” og podcasten Bygtropolis. 

 

Afsluttende vejledning i hvornår og hvordan 

strategiske partnerskaber gennemføres i det 

almene. 

 

Foreløbige bud på medlemmer i følgegruppen 

• BL 

• Landsbyggefonden - Evy, Ivarsson Nielsen 

• Københavns Kommune - Uffe Andreasen, enhedschef, almene boliger 

• fsb – Lone Zeeberg Nielsen 

• KAB - Ulrik Steen Jensen 
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• Boligselskabet Sct. Jørgen 

• Rubow Arkitekter - Britt Nemmøe 

• Kant Arkitekter – Uffe Bay-Smidt  

• JJW Arkitekter - David Ploug 

• NCC - Erik Vibe Petersen 

• E&P - Kim Thinggaard 

• COWI - Morten Dam Hansen 

• Oluf Jørgensen/Norconsult 

• KADK – Camilla Hedegaard Møller 

• Danske Ark - Lars Emil Kragh 

• DTU/SBi 

 

 

Oplæg til udviklingstemaer 

 

• Evalueringsmodel: Hvordan evaluerer man løbende på et partnerskab og ved man er på 

rette vej i det langvarige samarbejder? Dette er en vigtig del af opstarten, da det er 

afgørende at få et fælles billede af, hvordan der skal måles på om partnerskabet er en 

succes i sidste ende – ligesom det kan blive et vigtigt styringsværktøj, hvis der sker en 

løbende evaluering. Elementer heri er:  

o hvordan der evalueres på værdien af gennemgående rådgivere?  

o hvordan sikres priserne, når der ikke er løbende konkurrence? 

o Overvejelse om der er mindre fleksibilitet i løsningen 

 

• Udbudsmodel: Hvordan er udbudsmodellen for partnerskaber i en almen sammenhæng? 

Hvilket billede tegner der sig af den danske model, når vi også ser på Byk med TRUST og 

DSP+ perspektiveret til internationale erfaringer.  

 

• Flydende faggrænser: Det tætte samarbejde på tværs af værdikæden gør at faggrænserne 

bliver mere flydende – hvilke nye krav stiller det til kompetencer, aftaleforhold, image m.m.? 

Hvordan leder og organiserer man helt konkret partnerskaberne? Og hvordan håndteres 

ansvar?  

 

• Økonomimodel: De strategiske partnerskaber er organiseret efter at skulle håndtere en 

portefølje af byggeprojekter, men økonomien er fortsat knyttet til det enkelte byggeri. Hvilken 

betydning får det, når økonomi og organisering har forskellig logik? 

 

• Beboerproces: Beboerdemokratiet er hjertet i den almene sektor og de strategiske 

partnerskaber har en særlig mulighed for at ensrettede processer for dialogen og 

inddragelsen af beboerne. Hvilke indsigter giver det, og hvordan skabes der plads til de 

enkelte afdelingers og beboeres særlige behov? 
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Økonomi 
Over en 12 måneder periode er budgettet for projektet ”Strategiske partnerskaber – hvornår og 

hvordan i den almene sektor?” er samlet set på 1.696.000 DKK og oplægget er et filantropisk 

støttebeløb på 874.000 DKK og en egenfinansiering på 876.000 DKK. Støtten gør det muligt frikøbe 

medarbejdere til at bidrage til og deltage i vidensopsamlingen samt gennemgående facilitering. 

Egenfinansieringen kommer fra boligorganisationerne og de eksterne parter der deltager i saloner, 

udviklingsmøder og følgegruppe.   

 

 
 

Der er anvendt en gennemgående timesats på 1000 DKK. Forventningen er at støttebeløbet vil 

være momsfritaget, da der ikke er tale om en betinget modydelse mellem støttegiver og projekthold.  

 

Derudover vil der være support fra Almennets projektkoordinatorer mhp. at sikre forankringen af 

projektet på tværs af Almennets medlemmer. 

Aktivitet
Eksterne 

udgifter TOTAL Støttebeløb Egenfinansiering

Timer DKK Timer DKK Timer DKK Forplejning m.m.

Saloner * 2

Planlægning 36 36000 40 40000 16 16000 92000 92000 16000

Gennemførelse - 

eftermiddagsmøde

Deltagere: HJEM = 3, &os 

= 3, KAB = 1, fsb = 1, 2 

facilitatorer, 40 deltagere 

fra andre boligorg. eller 

øvrige eksterne 48 48000 16 16000 336 336000 30000 430000 94000 336000

Opsamling 24 24000 16 16000 8 8000 48000 48000 8000

TOTAL 108.000  72.000    360.000  30.000  540.000      234000 360000

Udviklingsmøder * 3

Planlægning * 3 18 18000 36 36000 24 24000 78000 54000 24000

Gennemførelse * 3

Deltagere: HJEM = 3, &os 

= 3, KAB = 3, fsb = 3, 2 

eksterne, 1 facilitator 72 72000 18 18000 84 84000 15000 189000 105000 84000

Opsamling og analyse * 3 18 18000 24 24000 24 24000 66000 42000 24000

TOTAL 108000 78 78000 132 132000 15000 333000 201000 132000

Følgegruppemøde * 2

Planlægning * 2 24 24000 20 20000 40 40000 84000 44000 40000

Gennemførelse * 2 Deltagere: HJEM = 3, &os 

= 3, KAB = 1, fsb = 1, 1 

facilitator, 3 = øvrige 

boligorg., 5 = øvrige 

eksperter 48 48000 10 10000 80 80000 15000 153000 73000 80000

Opsamling * 2 12 12000 16 16000 20 20000 48000 28000 20000

TOTAL 84000 46000 140000 15000 285000 145000 140000

Løbende formidling

Produktion af nyheder og SoMe opslag 60 60000 40 40000 80 80000 180000 100000 80000

Afsluttende udgivelse 20 20000 30 30000 40 40000 90000 50000 40000

Deltagelse i Almennet erfamøder 4 møder rundt i landet 24 24000 24 24000 48000 24000 24000

TOTAL 104000 70 70000 144 144000 0 318000 0 174000 144000

Projektledelse 70 70000 100 100000 170000 70000 100000

Uforudsete udgifter 50000 50000 50000 0

Samlet TOTAL 404.000  336.000  876.000  60.000  1.696.000  874.000  876.000         

Leverandør Facilitator Boligorgansation
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Organisering 
fsb er initiativtager til projektet og projektejer med ansvaret for den overordnede projektledelse. 

Projektet er dog tænkt ligeværdigt mellem de to partnerskaber og dermed ligeværdigt mellem fsb og 

KAB, det kan derfor overvejes om projektejerskabet med fordel kan deles mellem fsb og KAB.  

 

Overordnet opererer projektet med parterne leverandører, facilitatorer og boligorganisationer. 

 

Leverandører 

Forstås som virksomhederne i partnerskaberne HJEM og &os.  

 

• HJEM: NCC, COWI og RUBOW Arkitekter 

• &os: Enemærke & Petersen, Kant Arkitekter, JJW Arkitekter, SLA, Oluf Jørgensen, 

Norconsult 

 

Projektet er overordnet forankret i den operationelle ledelse i de to partnerskaber, men de specifikke 

deltagere i de enkelte aktiviteter vil afhænge af de pågældende tema, og hvem der har relevante 

kompetencer, hvilket både kan være på ledelse og medarbejderniveau.   

 

Facilitatorer 

Projektet er bundet op omkring en række saloner, workshops og følgegruppemøder, hvorfor der er 

behov for gennemgående facilitering. Rollen som facilitator dækker over at have fingeren på pulsen i 

partnerskaberne i forhold til relevante temaer og udfordringer, at sikre en god og ligeværdig dialog, 

der bidrager til udviklingsarbejdet samt analyse og opsamling på bagkant og på tværs af 

aktiviteterne. Facilitatorerne vil ligeledes have en rolle i projektledelsen mhp. at koordinere internt i 

de to partnerskaber. 

 

Rollen vil udfyldes i et samarbejde mellem de to partnerskabsudviklere i partnerskaberne hhv. Smith 

Innovation og Rekommanderet. 

 

De åbne saloner vil være faciliteret af en facilitator fra Almennet/BL med henblik på at sikre at det 

både er positive og negative erfaringer udveksles samt en bred relevans for den almene sektor. Det 

sker med input fra Smith Innovation og Rekommanderet.  

 

Boligorganisationer 

fsb og KAB er de to boligorganisationer, der er omdrejningspunktet for projektet og dermed har en 

central rolle på både ledelse og medarbejderniveau. 

Derudover er det vigtigt at projektet når bredt ud til den almene sektor, hvorfor der afholdes 

arrangementer for hele sektoren og der er deltagere fra andre boligorganisationer i følgegruppen og 

eksterne eksperter.  

 

 

 

 

 

  


