
 
 
 
 
N O T A T   

Invitation til temadag om offentlige-private samarbejder (OPS) 

 
 
Videncentret afholder temadag den 11. juni kl. 10.00 – 16.00 på Ha-
raldskjær, Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.  
 
Samtlige jordforureningsstrategier i regionerne lægger vægt på afprøv-
ning af forskellige samarbejds- og partneringmodeller, for at maksimere 
synergien mellem regionen og private rådgivere og entreprenører. Dette 
er helt i tråd med regionernes aktiviteter på dette område i øvrigt, hvor 
man har benyttet sig af flere OPS former. Mest notorisk er de offentligt-

privat-partnerskaber (OPP) på sygehusområdet, men de regionale vækst-
fora understøtter også flere af sådanne projektformer. 
 
Formålet med temadagen er at give et indblik i hvilke typer af OPS, der 
findes, og hvordan disse adskiller sig fra de klassiske udbud. Vi vil desu-
den prøve at nå frem til hvilke typer af de projekter, som man sidder med 
på jordforurenings- og råstofområdet, som kunne være kandidater til et 
eller flere former for offentligt-privat samarbejde. 
 
Temadagen forudsætter et grundlæggende kendskab til udbudsprocedure. 
 
Gruppearbejdet holdes fortrinsvist i grupper bestående af folk fra samme 
region. 
 
Undervisere/ indlægsholdere 

 

Torben Brøgger, partner, Holst, Advokater, beskæftiger sig med offentli-
ge-private samarbejder og offentlige anlægsprojekter og bistår blandt an-
det Region Midtjylland i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i 

27-05-2009 

Sag.nr.: 09/330 

Dokumentnr. 18945/09 

Sagsbehandler 

Christian Andersen 

Tel. 35298175 

Email: can@regioner.dk 

 

 

 
 
Til kontaktpersoner  
for Videncenter for Jordforurening 



 

 

Side 2 

    

Århus, Region Syddanmark med nyt Odense Universitetshospital samt 
Århus Kommune med udviklingen af De Bynære Havnearealer.  
 
 
Lene Ravnholt, cand.jur., NIRAS, arbejder med tilrettelæggelse og gen-
nemførelse af rådgivnings -og entrepriseudbud efter direktiverne og den 
danske udbudslovgivning. Endvidere arbejder hun meget med udvikling 
og brug af nye samarbejdsformer og arbejdsprocesser inden for byggeri 
og anlæg  
 
Tonni Kragh, chef for regional udvikling, Region Sjælland 
 
Mads Terkelsen, Cand. Scient., teamkoordinator i team udvikling, Regi-
on Hovedstaden 
 
Jørgen Nielsen, Seniorkonsulent, Økonomi og sundhedsanalyse, Danske 
Regioner 
 
Kursusleder: Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening 
 
Tilmelding skal ske pr. mail til jordforurening@regioner.dk – eller via 
www.jordforurening.info – senest fredag den 29. maj 2009. 
 
 

 

Anbefalet materiale: http://www.ebst.dk/file/2141/vejl_partnering.pdf 
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Program 

9.30 – 10.00 Rundstykker og kaffe 
 

10.00 – 10.10 Velkomst og program,  
v. VJ 

 
10.10 – 10.20 Generelt om OPS og OPP i regionerne 

v. Jørgen Nielsen, Danske Regioner 

 
10.20 – 11.20 Forskellige OPS former: OPP, samlet udbud, offent-

ligt privat selskab, servicepartnerskab, partnering, 
konkurrencepræget dialog 
v. Lene Ravnholt og Torben Brøgger 

 
11.20 -11.50 De regionale vækstfora og OPS i regional udvikling 

v. Tonny Kragh, Region Sjælland 

 
11.50 – 12.15 Case 1 – Kortlægning i Region Syddanmark 

v. Lene Ravnholt og Torben Brøgger 

 
12.15 – 13.00 
 

Frokost 

13..00 – 13.20 Udviklingsprojekt som partnerskab 
v. Mads Terkelsen, Region Hovedstaden 

 

13.20 – 13.50  Case 2 – Afværgeprojekt i Region Hovedstaden 
v. Lene Ravnholt og Torben Brøgger 

 
13.50 – 14.05 Pause 

 
14.05 – 15.00 Gruppediskussion – hvilke projekter har vi i regio-

nerne der med fordel kunne afprøves som et OPS? 
 

15.00 – 15.45 Idéer i plenum:  
v. Lene Ravnholt og Torben Brøgger 

 
15.45 – 16.00 Afslutning og opfølgning  

v. VJ 

 
 


