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Vedrørende: IKA Tænketank for E-handel 

Dato: 12. marts 2019 Tid: 11:00 – 15:30 

Sted: København v. SKI A/S 

Deltagere: 36 deltagere 

Afbud: Angiv afbud 

Næste møde: 18. september 2019 Tid: 10.00 – 15.30 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og kort præsentationsrunde, Søren Ingemann-Olsen 

2. Status på standardiseringsarbejdet, PEPPOL/Nemhandel, og digitalisering af offentlige indkøb - 

Charlotte Dahl Skovhus, mySupply og Nahid Hodzic, ERST 

3. Frokost 

4. Nyt fra det fælleskommunale indkøbsdatasamarbejde, Økonomidirektør Jonas Klinting, SKI 

5.1 Nyt GS1, Jesper Kervin Franke 

5.2 Nyt fra SKI, Søren Ingemann-Olsen 

5.3 Evt. nyt fra MODST, Mads Navntoft Rørup  

6 Opsamling og næste møde 

 

1. Velkomst v. Søren Ingemann-Olsen – SKI A/S 

Søren bød på vegne af IKA velkommen, gennemgik de logistiske formalia og dagsordenen. Derefter var der 

en kort præsentation af dagens deltagere. 

2. PEPPOL, NemHandel og standardisering v. Charlotte Dahl Skovhus, mySupply og Nahid 

Hodzic, ERST 

Charlotte opdaterede på fremdriften af PEPPOL, TC 440, TC 434 samt de affødte arbejdsgrupper og Core 

Invoice Usage Specifikations (CIUS). S-823 - E-udbud og e-indkøb følger CEN TC 440 og CEN TC 434 (TC 

= Teknisk komité) Under hver komite sidder der nogle arbejdsgrupper (WG), som det er muligt at blive en del 

af. DS er Sekretariat på TC 440. Arbejdsgrupperne herunder er der stadigvæk plads til flere medlemmer, 

Charlotte opfordrede derfor interesserede til at melde sig ind i arbejdet. Europæisk norm faktura/kreditnota 

har virkning fra 18. april 2019 og 18. april 2020. Dette er TC 434. Der arbejdes pt. videre med fokus på 

anvendelsen og retningslinjer for kodelister, CIUS (Core Invoice Usage Specifikation), Extensions og 

register.) Dele af normen, kan hentes gratis på Dansk Standards hjemmeside. 

Lars Laursen - CGI spurgte, om det var forventet at de statslige myndigheder var klar til d. 18. 

april. Til dette svarede Thue Kjelstrøm – Tricom, at Indfak2 allerede kan modtage PEPPOL, 

så Staten måtte betegnes til at være klar. 

TC 440 er udsat på ubestemt tid, der arbejdes på at finde en løsning omkring intellektuelle rettigheder, 

herunder om brugen af standarden skal gøres gratis at benytte. 

Tidsplan for udrulning er som følger: 

• Frigivet februar 2019 
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• Obligatorisk april 2019 

• Tidligere vers. (4a og 5A) kan anvendes til udgang 2019 

• Der skelnes ikke mellem off. Myndigheder. 

Ny PEPPOL schematron publiceres 1. maj 2019 (i kraft 15. maj 2019) 

Øvrige PEPPOL dokumenter er også opdateret til 3.0, og træder ligeledes i kraft 15. maj 2019. 

Der er danske regler indarbejdet i PEPPOL BIS billing. Disse ligger i "CIUS Pakke" på digitaliser.dk, og kan 

hentes gratis. 

Opdateret version af PEPPOL BIS Billing, ventes d. 15/3. Muligvis også yderligere en opdatering i maj 2019. 
Ny schematron til UIOUBL kommer d. 8. april 2019, grundet mange kommentarer til sidste release. Den nye 

release tilføjer bl.a. TaxRepresentativeParty, Nye betalingsmåder, indlejrede dokumenttyper, moms i 

udenlandsk valuta og negative køb.  

Offentlige Myndigheder skal være forberedt på at modtage de nye UBL og CII dokumenter 

Leverandører skal bemærke, at nationale implementeringer kan stille krav til brugen af standarderne, såfremt 

der handles internationalt. Bl.a. vil Norge og Sverige starte, allerede i April 2019. 

Nihad fortæller herefter om det politiske fokus, samt tidsplanen. Det forventes, at lovkravet træder i kraft d. 1. 

januar 2021. Nihad informerede også om, at der var nedsat referencegrupper, der består af offentlige parter, 

samt at private markedsaktører (indledningsvis brancheorganisationer) ligeledes var blevet inddraget. 

Ydermere kunne det nævnes, at PEPPOL vil blive sidestillet med OIOUBL. 

 

3. Indkøbsdatasamarbejdet - Nyt om E-Handel, v. Jonas Klinting, økonomidirektør – SKI 

Jonas fortalte om de analyser, som SKI har lavet på baggrund af indkøbsdatasamarbejdet. For nuværende 

har 91 kommuner leveret indkøbsdata til projektet, hvoraf seneste datasæt er fra 2017. Derudover 

sammenholdes data med informationer om befolkningssammensætning, indkomst, alder samt mange andre 

parametre. Analysen på e-handelsområdet beror sig på faktura, som er blevet forsynet med et pre-fix, som 

definere at en faktura er e-handlet. Dette affødte diskussion og samtale i plenum, om hvorvidt at 

leverandører altid sendte dette prefix med, samt om brugere/kundernes definition af e-handel. Jonas 

medgav, at der kunne være et større skyggetal, end antaget. 

Nihad – ERST pointerede, at det at sende et pdf dokument, ikke vil være at betegne som e-handel, når den 

nye lov træder i kraft. 

Der blev fra Per Jensen – Truetrade stillet forslag til, at systemleverandørerne kunne hjælpe med data, om 

de indkøb der foretages gennem e-handelssystemerne. 

Jonas kunne fortælle at konklusionen af analysen var, at E-handel i stor grad kan betale sig, men også at 

der var stor forskel på graden af e-handel, på tværs af kommunerne. De kommuner som har en høj grad af 

e-handel, er ofte også dem, som har en organisatorisk implementering, som har ledelsesopbakning. 

Helle - Fr.Sund Kommune spurgte, hvis der kommer andre tal frem, efter at der var blevet 

undersøgt om muligheden for at finde flere pre-fix, vil SKI så sende disse tal ud? 

Jonas svare: Ja. Vi (SKI) er interesseret i at gå bredt ud med data, da vi gerne vil udbrede 

kendskabet til vores analyser. Så hvis der er forskelle, så vil disse blive vist på et fremtidigt 

møde. 

Herefter fulgte en diskussion om søgeord/alias, samt de tekniske muligheder for henholdsvis SKI og 

systemleverandørerne, samt systemtekniske begrænsninger i bl.a. længden af felter. 
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5.1 UNSPSC v. Jesper Kervin Franke - GS1 

 Standarden er opdateret i december 2018, med input fra 2 brugere (20 ændringer) 

Der er ikke kommet rettelser siden da. Det lader til, at der er langt fra at en lev. Opdager en 

mangel/berigelse, til den bliver meldt ind officielt. 

Der er kommet en ny international standard. (vers. 21.0901), hvor der er kommet 54.410 ændringer, hvoraf 

53.399 er tilføjelser.  

Jesper Bækgaard – KMD spurgte, hvad er processen for at få nye UNSPSC koder. Jesper 

Kervin forklarer:  Der skal indleveres en ansøgning om ændring/opdatering til UNSPSC, hvor 

der skal argumenteres for hvad der skal ind, hvilken kode varen med fordel kunne have og 

hvorfor den skal ind. Herefter vil ansøgningen blive behandlet i UNSPSC. Leverandøren kan, 

forsvare sin egen ansøgning hvis de ønsker det. Der optages nye koder en gang om året i 

juni. 

 

5.2 Nyt fra MODST v. Mads Navntoft Rørup - MODST 

Der er pt.  fokus på adfærdsændring i staten, i forbindelse med den kommende lovgivning. Der er ikke et 

klart billede af, hvem der køber ind i staten. Men de som gør det, skal klædes på til at e-handle korrekt. 

Kommunerne er længere fremme med dette arbejde, da de har e-handlet i længere tid end staten. 

  

5.3 Nyt fra SKI v. Søren Ingemann-Olsen 

Søren giver ordet videre til Bent Mentzler – SKI, som fortæller om de opdateringer der er sket på SKI’s 

kataloger, siden sidste møde. Herunder kan nævnes: 

- Mulighed for anonymt login på hotel.ski.dk 

- Visning af årstal på aftaler. 

- Det logges nu, hvem der afbestiller kataloger hos brugerne af SKI katalogerne. 

- Leverandører kan får nu en liste med afviste varer og en med OBS/fejl varer, når de uploader nye 

kataloger. 

- Det er nu muligt at lave rettelser hurtigere for leverandørerne, når der f.eks. skal laves databerigelse 

af kataloger. 

Derudover, så arbejder SKI’s e-handelsteam på at få større fokus internt i SKI, på den kommende 

lovgivning, da denne vil have implikation på hele udbudsprocessen.  
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6. Opsamling  

Søren spurgte til, om form og indhold var passende. Det blev nævnt fra salen, at det var dejligt med 

opdatering på arbejde med standarder. 

Hanne Laumann – SKI, forslår at arbejde i grupper, med henblik på at finde en løsning på søgeords/alias 

problematikken. Thue Kjelstrøm – Tricom argumenterede for, at arbejde i plenum var bedre, da grupperne 

ofte er afhængige af de personer som sidder heri.  

Per Jensen – TrueTrade ønskede at tænktanken kunne bruges til at lave vejledninger i best practice, i 

forhold til brugen af PEPPOL standarden.   

Kristina Hansen – Tønder Kommune, forslog at der må gerne lægges en time til arrangementet, da plenum 

diskussionerne ofte ikke bliver talt til ende. 

 

Næste møde: 

Jesper Bækgaard – KMD tilbyder at lægge hus til næste møde, på deres lokation i Odense, d. 18. 

september. Tak til Jesper, for at tilbyde husly. 

 

Herefter takkede Søren af for denne gange.  

  

 


