
 

 

Program IKA Tænketanken E-Handel 10. nov. 2021  
 
10:00 - 10:15 Velkomst ved Casper Lyng Lundager og Søren 
Ingemann-Olsen  

18 deltager + SKI her af 3 på teams 

Bordet rundt 

10:15 - 10:30 Opsamling fra sidste webinar  

Har man emner og eller lyst til at være vært kan man skrive til Caper på mail: cal@ski.dk 

Skal der afholdes møder 1 eller 2 gange om året? Skal det være fysisk eller som team eller begge 

dele?. 

Tilbagemelding om lokaler i vejle fra Mercell Lisbeth Sloth. 

10:30 - 11:15 Nyt om bekendtgørelsen V/Økonomistyrelsen 
V/Jesper og Mads Krav om e-handel lægges ikke i graven men forventes ikke 

implementeret 1. januar 2023. 

Projektet i den ønskede form blev forkastet og der arbejdes derfor videre med projektet og håber på 

godkendelse af det nye oplæg. Grønne indkøb vil stadig være et vigtigt punkt. 

Ny centerstruktur og organisation i Økonomistyrelsen her under Indkøb og Udbud. Se slides. 

32 fællesstatslige indkøbsaftaler på varer og tjenesteydelser. 

Bruger ofte SKIs e-kataloger med indsnævres disse hvis de har et for omfattende. 

Ind-Fak skal genudbydes med krav om større brugervenlighed og forbedring af statens 

systemunderstøttelse. 

 &  Erhvervsstyrelsen V/Nihad. Der arbejdes hen i mod at man skal standardisere 

sin e-handel, gerne som lovpligtig. Skal således handles gennem de standarter som 

oplyses. 

Der arbejdes med at standardisering af nem tilgang til at e-handler med det offentlige, og let for 

mindre leverandører (SMVér) uden de store omkostninger. 

Der arbejdes med: Aftale/Udbud - >E-katalog - >E-ordre - >E-faktura- >Betaling/bogføring. 

Der indføres fælles standarder for e-handel, som kan anvendes i en sammenhængende proces fra 

indkøb til bogføring. 

Standarderne omfatter samme arbejdsgange og dokumenter som tidligere meldt ud. 



 

 

 

Hele den nye ’pakke’ forventes at udmeldes i 2 Q 2022, men det kan udskydes. 

Skal godkendes inden der kan siges mere bestemt. Der gennemtænkes flere muligheder for 

implementeringshjælp både til brugere og leverandører. Og systemleverandør. 

Der kommer en høring inden implementeringsperioden offentliggøres. 

Er forsigtigt bud er 3 Q 2023 eller i 2024 

Punch-Out vil stadig være en handelsmåde. 

Der kigges pt. ind i ’walk and talk´ og arbejdes med informations flow samt hvilke systemer er der 

intern i staten. Hvilke leverandører modtager ordre pr. mail , e-handels kompliance skal måles og 

der skal kigges ind i adfærdsændring. 

11:15 - 11:30 Spørgsmål?  

Kerteminde Kommune: 

Der er bekymring for at udskydelsen/nedskydning af bekendtgørelsen kan få den effekt at politikere 

i kommuner ikke længere vil lægge vægt på brugen af e-handel når der købes ind. 

Fredensborg Kommune: E-handel er genvejen til rigtige indkøb. Eks. på Abena aftalen e-handles 

der med 97% 

Esbjerg Kommune: har brugt kommende lovgivning til at mindske at der køres rundt til 

leverandørerne/butikker og har bedt dem om at e-handle i stedet for. 

Dir. Kriminalforsorgen: Det er adfærdsændringen der tager tid og kræver en lang 

implementeringstid. 

Ind-Fak er besværlig at indkredse for Staten, hvilket besværliggøre handel den vej. Katalogerne 

fungerer ikke særligt godt. 

Kommunerne er langt bedre stillet da de kan anvende SKI kataloger. 

Højager Belysning oplever at mange kunder ikke kan finde det fulde sortiment i e-handelskataloget. 

Højager skal betale DKK 300,- pr. måned pr. kunde der er tilsluttet aftalen!!! 

Esbjerg Kommune er meget interesseret i at få oplys hvilke omkostninger som leverandøren 

pålægges fra systemleverandørerne. Gebyrstruktur bør offentliggøres og der skal indtænkes om 

bekendtgørelsen kan afhjælpe dette? 

Gebyrstrukturen er ikke særlig gennemsigtig og emnet tages op i eftermiddagens gruppearbejde 

samt på næste møde i Tænketanken. 



 

 

 
11:30 - 12:00 Frokost  
 
12:00 - 12:45 Nyt om bekendtgørelsen om e-handel 
standarderne Ved Erhvervsstyrelsen  

Opsamling:  

Hvis relevant: gebyrer som adfærdsregulerende værktøjer? Krav til systemer? 

Standarder, hvad betyder de? Kan vi stadig kører videre med de nuværende Punch-out krav?  

Krav til hvilke felter der skal kunne anvendes i punch-out løsninger og hvilke der pt. udelades. 

Økonomi- og Erhvervsstyrelsen ønsker gode cases  

Ønsker til fremtidige e-kataloger: mere end 1 billede, flere varianter, bedre tekst under ’lang 

beskrivelse’. Variantstyring giver en bedre brugeroplevelse men systemerne skal understøtte dette. 

12:45 - 13:30 Grønne initiativer fra SKI Katrine Pape Huldahl 

Det bør indtænkes fremadrettet at der skal kunne filtreres og/eller søges på de produkter der har 

mærkninger, og gerne så man kan se forskellen på produkter der har svanemærkningen, Blau 

Engel og SKIs grønne mærker m.fl. 

Mercell lover at de 2 SKI mærker implementeres i katalogerne så de bliver synlige på linje med 

andre miljømærker. 

UBL § 46 – nyt navn på det lysegrønne SKI mærke. Hvad står § 46 for? UBL = Udbudslovens 

paragraf 46.  

Bedre forklaring til brugerne og skal kunne fremsøges på ski.dk. Katrine udarbejder en brugervenlig 

let forståelig tekst. 

Ønskes et oversigtsark hvor man kan se hvad de enkelte mærker betyder på de enkelte aftaler. 

Katrine kigger på dette. 

13:30 - 13:45 Pause  
 
13:45 - 14:15 Gruppe arbejde med emner fra opsamling og 
dagens punkter  

Hvad skal vi tale om fra sidste møde og hvad skal der arbejdes med på næste møde. 

Gerne mere tid til dialog og også gerne mere gruppesamtaler. 

Gruppe 1: kunder, leverandører og systemleverandører: Italesættes i forum de udfordringer som 

brugerne/kunderne sidder med. Problemer med at systemerne ikke kan håndtere at der kun leveres 

1 x ugl. med fast leveringsdag. 



 

 

Det er godt at få italesat problemstillinger og have en dialog omkring dem. 

Gruppe 2: Miljømærker og punch-out, overordnet. Hvad er det for miljømærker som kunderne 

efterspørger og ved leverandørerne det? 

Gerne tid til at tale om dette på næste møde. Hvilke mærker betyder hvad og hvad står de for? 

Kan man som systemleverandør hjælpe kunderne med en lettere tilgang til valg. 

Gruppe 3: bekendtgørelsen, hvordan kommer vi videre med denne? Sabrina har taget referat her. 

14:15 - 14:30 Afrunding 
 • Fremlæggelse af emner til næste tænketank  
 • Valg af ”vært” eller hovedtaler på næste IKAmøde  

 • Tak for i dag 

 

Gebyrstrukturen er ikke særlig gennemsigtig og emnet tages op i eftermiddagens gruppearbejde 

samt på næste møde i Tænketanken. 

Næste møde hos Mercell i Vejle dato??? Gerne i foråret i eks. april, forslag d. 28. april. 

 


