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Vedrørende: IKA tænketank for e-handel 

Dato: 18. september 2019 Tid: 10:00 – 14:30 

Sted: KMD, Niels Bohrs Alle 185, 5220 Odense 

Deltagere: Angiv deltagere 

Afbud: Angiv afbud 

Næste møde: 25. februar 2019 Tid: Tidspunkt 

 

Agenda 

1. Velkomst og kort præsentationsrunde, Søren Ingemann-Olsen, SKI 
2. Status på standardiseringsarbejdet, PEPPOL/Nemhandel - Charlotte Dahl Skovhus, 

mySupply 
3. Status på implementering af KL’s Indkøbsstrategi, Trine Høgh, KL 
4. Nyt fra det fælleskommunale indkøbsdatasamarbejde, Indkøbsanalytiker Mathias Winther, 

SKI 
5. Kort nyt fra SKI, Søren Ingemann-Olsen, SKI 
6. Status på projekt ”Digitalisering af offentlige indkøb”, Nihad Hodzic, ERST 
7. Udfordringer omkring implementering af OIOUBL E-ordre og anvendelse af GLNs, Jesper 

Kervin Franke, GS1 
8. Debat og forslag om ny arbejdsgruppe samt opsamling på dagen, Bent Mentzler og Søren 

Ingemann-Olsen, SKI 
 

 
1. Velkomst og kort præsentationsrunde 

Velkomst ved Søren Ingemann-Olsen, SKI og bordet rundt med hurtig introduktion af alle  

deltagere. 

 
2. Status på standardiseringsarbejdet, PEPPOL/Nemhandel 

TC434 Europæisk norm er trådt i kraft. (Standard for faktura/kreditnota.) Offentlige 
myndigheder skal være i stand til at modtage dem.  
Status på hvor mange der er parate til at modtage nye PEPPOL standarder. Endnu ikke så 
mange kommuner er begyndt at bruge standarden. Stadig god tid til at implementere (april 
2020) 
 
Version 2 formaliseret ved at spørge på tværs af landene. Bland andet moms er et 
opmærksomhedspunkt.  
Spørgsmål fra Jesper GS1 vedr. Toldkoder. Ingen løsning på det på nuværende – men der er 
gjort plads til det.  
Henstilling fra Sverige og Norge om at vente med version 2 før vers. 1 er implementeret. 
Jesper, Lyreco – Stort set ingen bruger standarden i Sverige.  
Standarden gælder i første omgang kun for € og over udbudsgrænsen.  
Spørgsmål vedr. eReciept - men dette ligger en del ude i fremtiden.  
OIOUBL standarden bruges indtil PEPPOL har en tilfredsstillende standard.  
Tvungen e-ordre skal basere sig på PEPPOL, forventes at ’tvinge’ flere over på PEPPOL, og 
OIOUBL udfases hurtigere. 
Spørgsmål om PEPPOL bliver mere restriktivt end OIOUBL. Både mere og mindre restriktivt. 
Ex. Ingen tolerance på decimaler på faktura linje og totaler – andre felter er mere ”fritekst 
felter”.  
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Usikkerhed fra dansk side om nogle kravfelter kom med, Tvungen CVR nr. kunne understøttes 
i PEPPOL. Dansk standard højere end andre europæiske lande. Samarbejde mellem NO, SE 
og DK i forhold til at sikre at de korrekte felter er med i normen.  
Europæiske leverandører vil kunne blive mødt af forskellige standarder, da landende kan sætte 
standarder op for det enkelte land. 
Nyere arbejdsgruppe – TC440 (Tilbuds-, katalog- og ordredokumenter) 
Afledt brug er tilladt – tilladt at kopiere fejltekster. Ved brug af UBL-standarder er det gratis for 
e-faktura og også at referere til den. 
Der skal betales fra standarderne – men det er tilladt at bruge fejlteksterne. 
Som eksempel må Erhvervsstyrelsen godt udvikle en online validator med fejlteksterne til brug 
for alle kunder – det blev godkendt.  
Men stadig usikkerheder omkring hvad afledt brug er i forhold til at sikre at brugerne ikke 
kommer i klemme omkring brugen af dem.  
Faktura/kreditnota gratis at bruge –  
Man betaler for TC440 standarden.  
Leverandører der skal sende fakturaer i PEPPOL skal ikke betale for standarden, men en 
evaluator eller acces point skal betale.  
Paradigme skift. Nuværende sendes faktura fra leverandør til kunde. Fremadrettet 4 corner 
model. (Leverandør – access point – access point – kunde) 
Årsagen til ændringen er for at tilgodese bedre handel på tværs af europæiske lande. 
 
PEPPOL version 2.0 (4a og 5a udgår og support ophører 31/12-19) Øvringe dokumenter ud 
går fra 15/5-20. 
 
Danske regler er beskrevet i Cius pakke 1.3(findes hos Erhvervsstyrelsen – se link fra PP 
slide) 
 

 
3. Status på implementering af KL’s Indkøbsstrategi 

Punkt aflyst pga. sygemelding fra Trine, KL 
 

4. Nyt fra det fælleskommunale indkøbsdatasamarbejde 
 
Kort om indkøbsdatasamarbejdet – alle kommuner sender indkøbsdata til SKI som samler alt i 
en stor database, til brug for sammenligning mellem alle kommuner.  
 
Hvorfor er e-handel så vigtigt? 
Synliggørelse af transaktionsomkostninger ved e-handel/fysisk handel – besparelse mellem 
750.000 – 2 mio. besvarelse på håndtering alene pr. kommune pr. år.  
 
En gennemsnitskommune bruger i snit 7,8 årsværk på at behandle fakturaer (ikke tid brugt på 
indkøb mm.) 
 
Hvad er den direkte effekt af e-handel? 
Overordnet set højere e-handelsgrad = højere compliance = lavere forbrug 
 
89% af alle indkøb i kommunerne købes decentralt. Kun 4 % købes centralt (af professionelle 
indkøbere) 
Enighed om at tallene viser den rette tendens i den virkelige verden. Søren Ingemann-Olsen, 
SKI; Stor opgave for alle at fange alle helt ude i de spidse ender hos kommunerne. Stor 
organisatorisk opgave for at kommunerne for at løfte e-handels graden.  
 
Ud af alle varekøb køber kommunerne ca. 12,9% af alle varekøb som e-handel.  
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Der har været en stigning i e-handel i kommunerne på ca. 40% fra 2017 data til 2018 data. 
Generel tendens på højere e-handelsgrad over alle kommuner. Standardiserede varer e-
handels mest. 
40% af kommunernes e-handel købes gennem en SKI aftale. 50% af alle e-handels ordrer er 
under 500 kr.  
E-handelsdata er mere ensartet end øvrige e-faktura data. 
 

 
5. Kort nyt fra SKI 

Spørgsmål fra Søren til salen vedr. interesse for oprettelse af en arbejdsgruppe i forhold til at 
forberede, og samle information/ønsker til fremadrettede lovgivning vedr. e-handel. Drøftes 
yderligere senere på dagen. 

 
6. Status på projekt ”Digitalisering af offentlige indkøb” 

 
Digitalisering af indkøb – digitalisering af udbud ikke med i første analyse/businesscase. 
 
Tidsplan –  
Forslag til 4 modeller for indførelse af lovkrav om e-handel, for at tilgodese ordrer som af den 
ene eller anden årsag ikke kan e-handels.  
Model 1 – tanker om at kunne tiltræde efter en 2-3 trins rakket, og gradvist øge antal 
kategorier. 
Model 2 - % mæssige målsætninger p baggrund af kategorier 
Model 3 – Prioritering over år med en stigning over en årrække 
Model 4 – som 3, men kun for udvalgte kategorier. 
 
Mathias Winther - SKI, spørgsmål til måling i omsætning kr., men ikke antal ordre.  
I praksis vurderes det at en KPI på omsætning driver ordrer igennem e-handel 
Omsætning/vollummen på samlede volumen, men ikke på e-handels parate kategorier.  
 
Kategoristruktur baseret på UNSPSC 
 
Spørgsmål fra salen om at opfordre til en meget høj standard i forhold til at tvinge mere e-
handel frem da der sker meget i markedet for tiden. 
 
Charlotte – hvordan forpligter det leverandørerne. Ved valg af UNSPSC koder er det kendt på 
forhånd hvilke leverandører der bliver ’ramt.’  
Leverandører/kategorier valgt på baggrund af en generel vurdering om hvilke kategorier det er 
realistist at indføre på. F.eks.. En glarmester kan ikke levere en e-ordre. 
 
Erhvervsstyrelsen er ikke bemyndiget at udstede sanktioner. Men det kunne tænkes at der var 
andre instanser fremadrettet vil arbejde med dette. Vil arbejde videre på dette, for at sikre 
fremdrift/”tvang” for kommunerne. 
 
Nogle kommuner vil forventeligt ikke skulle op til ’noget særligt’ ekstra, hvor andre har en stor 
opgave foran sig. Afhængig af hvor langt kommunerne generelt er.  
Spørgsmål om mål fra starten, imødeses. 
 
Opfordring fra salen til at belyse den store pukkel der ligger i at omstille organisationerne, 
forandringsledelse, undervisning mm. i en best practice vejledning mm.  
 
SOL – rammer lovgivningen nuværende aftaler der er i drift, eller bliver det kun fremadrettede.  
Endnu ikke afklaret – men skal drøftes af erhvervsstyrelsen i samarbejde med arbejdsgruppen. 
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7. Udfordringer omkring implementering af OIOUBL E-ordre og anvendelse 

GLN = EAN nr. Bruges til at identificere elektroniske modtagelses steder.  
 
Korrekt anvendelse af GLN nr. sikrer levering til rette modtager adresse. 
GLN nummeret bliver ikke brugt efter den intention det har.  
 
For at kunne anvende et GLN nr. korrekt er det vigtigt at vide hvad det referere til – en elektronisk 
postkasse, leveringsadresse, faktureringssted. 
 
Henstilling om at nedsætte en arbejdsgruppe for at sikre værdien af GLN nummeret.  
 
 

 
8. Debat og forslag om ny arbejdsgruppe samt opsamling på dagen 

SKI’s arbejde og forberedelse til at understøtte lovgivningen er gået i gang.   

Hvordan forbereder vi udbud, hvad kan vi skrive i kontrakter mm.  

Arbejdsgruppe på tværs – krav til katalogerne ikke kun på baggrund af SKI-kataloger – men på 

baggrund af en standard som er ens på tværs af alle portal leverandører. Vigtigt at der tages 

højde for den store mængde e-kataloger som findes hos kunderne som ikke er en SKI-aftale.  

Mail sendes ud til gruppen, som man kan vende retur på for dem der er interesseret i at 

deltage.  

Erhvervsstyrelsen ønsker også at deltage, for at sikre at vejlednings materiale matcher 

gruppens arbejde. 

Vigtigt at der er repræsentanter der kender standarderne. 

 

Forslag til færre indslag, men mulighed for at gå mere i dybden og have bedre tid til spørgsmål. 

 
 

 

 

 

 


