
Referat IKA tænketank 20. maj 2021 
 

Punktreferat 

Referent: Bent Mentzler 

 

Søren og Casper bød velkommen og nye deltagere præsenterede sig kort og gennemgik dagens program 

1. Henvendelse fra Dialoggruppen vedr. ukendte udgifter på e-handelssystemer, v. Søren 

Ingemann-Olsen 

Her var en dialog omkring emnet og der var bred enighed om at der skulle arbejdes hen imod en transparent 

prisstruktur for e-handelssystemer. 

Helle, Kriminalforsorgen fortalte at opsætningen af punch-out mod leverandørernes webshop var forbundet 

med en del omkostninger og det var svært at gennemskue priserne og foreslog at et vist antal opkoblinger 

kunne være inkluderet i prisen for e-handelssystemet. 

Thue forklarede at punch-out kan være svært at tilbyde til faste priser, da der findes mange forskellige 

formater og databehov ikke altid er de samme. 

Højager Belysning anførte også prisen på modtagne ordre som en ukendt omkostning. 

Der var en livlig dialog og det blev foreslået at emnet skulle med på et efterfølgende møde. 

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

 

Sabrina fortalte om grønne tiltag i SKI, herunder arbejdet med at indføre et mærke for produkter der opfylder 

miljøkrav; men ikke har de officielle mærker, f.eks. Svanen og Blomsten. 

Mærket ’ xxxx eller lignende’ skulle kunne tilføjes disse typer produkter i katalogerne. 

Der blev givet udtryk for at det er meget svært at navigere rundt i alle de mærker der findes og købe mest 

grønt for pengene. 

Jesper, GS1 mente at der var brug for ensrettede kodelister, så alle er enige om hvilke mærker der er og 

hvad de dækker over, så SKI ikke bare indfører egne miljømærker. 

Han forslog at der blev etableret et samarbejde for at lave officielle kodelister til den type ’lignende mærker’. 

Bent fortalte at der i regi af TC440/WG5 (en PEPPOL/EU-arbejdsgruppe) var et arbejde i gang om kataloger 

– herunder pre-award kataloger og disse skal bruge en eller anden form for kodelister. Arbejdet med 

kodelister er dog ikke påbegyndt endnu. 

Der var en dialog om hvordan der blev arbejdet med grønne indkøb. 

Der var bred enighed om at nemt er det ikke. For hvad er mere grønt end andet? CO2 aftryk op mod økologi 

og hvad med mange små ordre, der skal transporteres rundt. 

De forskellige systemleverandører fortalte kort om deres systemers muligheder for at undgå mange små 

ordre og muligheder for at søge og vise produkter med ’grønne’-mærker. 

Den kommende e-handelsbekendtgørelse blev kort nævnt. 

Den træder i kraft 1. jan. 2023 for offentlige myndigheder, dog ikke selvejende statslige institutioner, der først 

er omfattet 1. jan. 2024. 



 e-handelsbekendtgørelsen burde være sendt i høring og forventes vedtaget i sommeren 2021. 

Der var dog usikkerhed om den var sendt i høring på nuværende tidspunkt. 

• Der var en livlig debat om emnet og det blev bestemt at det grønne fylder så meget at der er nok af 

emner til et selvstændigt møde om dette emne. 

 

3. Afsluttende bemærkninger 

Søren forslog at vi frem over møde 1-2 gang fysisk og suppleret med mindre 2 timers webinarer. Der var 

stemning blandt deltagerne for at gøre det som foreslået.  

Første fysiske møde bliver i SKI’s nye lokaler i Valby. 

 

Næste møde 23. juni 

 

 

 

 

 


