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Dagens program: 
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• Velkomst ved Casper Lyng Lundager og Søren Ingemann-
Olsen

• Henvendelse fra Dialoggruppen vedr. ukendte udgifter på e-
handelssystemer, v. Søren Ingemann-Olsen

• Dialogrunde

• Grønne tiltag i kommende aftaler v. Sabrina Mistarz, SKI

• Projekt bæredygtighed

• Betydning for e-handel

• Krav til sammenspil i rammeaftaler og systemer

• Dialogrunde

• Afsluttende bemærkninger og evt.



Dialoggruppens henvendelse
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Citat fra Dialoggruppens henvendelse: 

”…når der indkøbes e-handelsløsninger er opmærksomme på at 
leverandøren af e-handelssystemet ikke får fri mulighed for at 
hæve omkostninger for leverandørerne på aftaler”

Appel:

At ordregiver og systemleverandør indgår aftaler, hvor 
omkostningerne er kendte for alle parter

Mulige løsninger:

1. Indgå aftaler der ikke pålægger leverandøren udgifter

2. Indgå aftaler, hvor leverandøren har en klart billede af hvad 
omkostninger vil være i den periode vedkommendes aftale 
løber

Svar og ”høringssvar” vil være tilgængelig på IKA’s hjemmeside



Dialoggruppens henvendelse fortsat….
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• Set ud fra et udbudsretsligt synspunkt, så skal alle omkostninger være 
kendte for de tilbudsgivende leverandører på udbudstidspunktet, hvilket 
problematikken her er i konflikt med 

• Tvungen e-handel på SKI-aftaler, er besluttet i fuld overensstemmelse 
med den/de strategigrupper der er knyttet til alle nye udbud som SKI 
gennemfører. Med andre ord – det er repræsentanter fra ordregiversiden 
der, i samråd med SKI, har bedt SKI om at stillet kravet i udbuddet. 
Derudover peger både KL’s og Statens strategier på at e-handel skal 
øges og da SKI er ejet af både KL og Staten, er det naturligt at SKI 
understøtter disse strategier 

• Under alle omstændigheder, vil der komme en e-handelsbekendt-
gørelse, som træder i kraft den 1. januar 2023, som vil stille kravet til 
hele det offentlige Danmark ift. obligatorisk e-handel på en lang række 
varekategorier. Bekendtgørelsen kommer snart i høring og det er derfor 
en klar forventning at e-handelskravet vil være gældende fra og med 
den 1. januar 2023, så e-handel er kommet for at blive 

• Punch-out løser umiddelbart problemstillingen men det må ikke være 
”nødløsningen” på problemet, da ikke alle aftaler er velegnet til at blive 
handlet via punch-out og det vil også være den helt forkerte baggrund at 
vælge punch-out til på. Løsningen skal helt klart findes i at opnå en 
gennemskuelig prispolitik når der indgås nye kontrakter på et e-
handelssystem, så punch-out tilvælges ud fra andre bevæggrunde som 
f.eks. at det vil give den enkelte disponent en bedre e-handelsoplevelse



Afsluttende bemærkninger
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• IKA løber fremover helt og holdent med opgaven med at 
indkalde til møder og holde styr på medlemmer

• Mødeaktivitet fremover - forslag:

• 1-2 fysiske møder årligt – første fysiske møde i SKI’s nye 
lokaler i Valby

• Suppleret med mindre 2 timers webinarer

• Alle medlemmer kan/skal byde ind med emner og være 
”vært” eller hovedtaler på et webinar

• Gæstetaler på et kommende fysisk møde eller webinar -
forslag

• Emner til næste gang:

• E-handelsbekendtgørelsen

• Den grønne dagsorden og dens påvirkning på e-
handelsområdet, herunder

• Gebyrer som adfærdsregulerende værktøj

• Besøg fra IKA



Besøg ski.dk


