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Baggrund for digitalisering af indkøb
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Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

• Initiativet digitale udbud og indkøb (4.2) afsluttet med positive anbefalinger.

Økonomiaftale 2018

• Det blev aftalt, at der indføres krav om anvendelse af e-kataloger og e-ordrer på udvalgte 

indkøbskategorier, samt styrkelse af e-fakturering.

Projektet skal implementere initiativ 4.2 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.



Målsætninger
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E-faktura

• National tilpasning af PEPPOL e-faktura specifikationer og udarbejdelse af vejledning.

• Implementering af lovkrav om anvendelse af PEPPOL e-faktura og tilknytning til PEPPOL 

netværket.

E-ordrer

• National tilpasning af PEPPOL e-ordre specifikationer og udarbejdelse af vejledninger.

• Implementering af lovkrav om anvendelse.

E-kataloger

• National tilpasning af PEPPOL e-katalog specifikationer og udarbejdelse af vejledninger.

• Implementering af lovkrav om anvendelse på udvalgte standardvarekategorier.

E-tilbud

• Analyse af grundlag for anvendelse eller prioritering af europæisk 

standardiseringsarbejde.

Projektet berører alle dele af indkøbsprocessen.



Overordnet tidsplan
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2018 2019 2020 2021

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Styrket håndhævelse af standard for e-faktura

Standardiseringsarbejde

Udarbejdelse af bekendtgørelse og vejledning

Koordination og kommunikation med myndigheder

Standard for e-ordrer og e-kataloger samt 

lovkrav

Europæisk standardiseringsarbejde 

Afgrænsning af indkøbskategorier

Udarbejdelse af bekendtgørelse

Udarbejdelse af vejledningsmateriale

Kommunikation til myndigheder og virksomheder

Standard for e-tilbud

Analyse af standarden

Udarbejdelse af anbefaling

Udvikling (betinget af anbefaling)

Udrulning (betinget af anbefaling)

Forventet ikrafttrædelse af lovkrav er markeret ved
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Model 1
Offentlige institutioner skal for udvalgte indkøbskategorier foretage indkøb via. elektroniske kataloger og 

elektroniske ordrer.

Der offentliggøres en liste over obligatoriske kategorier baseret på UNSPSC koder.

Model 2
Offentlige institutioner skal indkøbe en procentdel af deres omsætning via. elektroniske kataloger og elektroniske 

ordrer.

En ansvarlig myndighed bemyndiges til at fastlægge procentmæssige målsætninger.

Model 3
Offentlige institutioner skal indenfor en 5-årig periode (inden udgangen af 2025) indkøbe en procentdel af deres 

omsætning via. elektroniske kataloger og elektroniske ordrer.

Som Model 2, men med større decentral prioritering og ansvar til at styre progressionen i målet år for år og på 

kategoriniveau.

Model 4
Offentlige institutioner skal indenfor en 5-årig periode (inden udgangen af 2025) indkøbe en procentdel af deres 

omsætning indenfor udvalgte indkøbskategorier, via. elektroniske kataloger og elektroniske ordrer.

Som Model 3, men kun for udvalgte kategorier.

Fire modeller for lovkrav
Kataloger kan forankres på kategori-, aftale-, eller omsætningsniveau
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Baggrund for data udtræk

• Kategoristrukturen er baseret på UNSPSC-koder

E-ordre

• Dataudtrækket viser lav udbredelse af e-ordrer på tværs af kategorier.

E-kataloger

• Dataudtrækket viser større udbredelse af e-kataloger, selv på kategorier, som ikke e-

handles.

Indkøbskategorier uden e-kataloger

• Tjenesteydelser 

• Varer, som oftest købes i forretninger, fx cykelslanger og ler.

Baseline undersøgelse af digitale offentlige indkøb 
E-handel data udtræk fra 13 kommuner
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