
Om indkøbsdatasamarbejdet 
 

Baggrund 
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) indbyder alle kommuner til at deltage i den 

fortsatte runde af indkøbsdatasamarbejdet, der indledes nu og med indkøbsdata for 2020. 

Igennem en årrække har SKI sammen med størstedelen af kommunerne (sidste år med deltagelse 

af 93 kommuner) indsamlet kommunernes fakturadata, kategoriseret dem og udsendt analyser på 

tværs af kommunerne. I dag rummer indkøbsdatasamarbejdet data for flertallet af kommunerne for 

årene 2014-2019. Data for 2014 og frem vil fortsat indgå i det kommende indkøbsdatasamarbejde. 

Dog vil det de tidligste år gradvis blive slettet i takt med den databehandleraftale, der er indgået. 

Således vil data for årene 2014-2016, som SKI modtog i første halvår 2017, blive slettet i foråret 

2022. Data for 2018 i foråret 2023 og så fremdeles. 

Indkøbsdatasamarbejdet fremover 
En ulempe ved den hidtidige løsning har været, at kategoriseringen har været en forholdsvis 

ressourcetung proces, der derfor kun har kunnet gennemføres én gang om året. Ligesom man 

først kunne igangsætte opgaven, når alle kommuner havde afleveret alle deres data. Med henblik 

på at gøre denne proces mere smidig vil SKI derfor fremover selv stå for kategoriseringsopgaven. 

Derved vil den enkelte kommune, hvis den ønsker det, kunne fremsende fakturaer flere gange om 

året i stedet for samlet én gang om året. Ligesom opdateringer af analyser ikke fremover skal 

afvente, at alle kommuner har afleveret deres data til SKI. 

Indkøbsdatasamarbejdet udvides også med henblik på at bidrage til at fremme klimadagsordnen 

og bæredygtige indkøb. Det er hensigten, at der skal foretages analyser og beregninger, der skal 

bidrage til grønne og klimavenlige indkøb. Der foretages bl.a. klimaberegninger om udledningen af 

CO2 i forbindelse med offentlige indkøb. Der skal også foretages grønne analyser vedrørende 

miljøvenlige produkter, strømforbrug og indkøb af økologiske produkter, hvorefter de enkelte 

deltagere i indkøbssamarbejdet kan sammenlignes og rangeres. 

Da der er tale om en ny teknisk løsning, er det nødvendigt at tilmelde sig samarbejdet på ny samt 

indgå en ny tilknyttet databehandleraftale. Den nye løsning betyder også, at alle kommuner – 

uanset hvilket indkøbsdata- og økonomisystem de anvender - fremover skal uploade deres 

elektroniske fakturaer (i OIOUBL- eller evt. OIOXML-formater) til SKI. Indgåelse af den nye aftale 

indebærer, at den tidligere indgåede aftale om indkøbsdatasamarbejdet opsiges.  

Når dette skema er udfyldt og sendt retur til SKI sammen med en underskrevet 

databehandleraftale, vil kommunen være en del af indkøbssamarbejdet. 

Der skal IKKE betales noget til SKI for at deltage i indkøbsdatasamarbejdet. 

Kommunens tilmelding indebærer, at den er indforstået med: 

➢ at kommunen til SKI fremsender alle sine elektroniske fakturaer ud fra den vejledning, der 

fremsendes af SKI. Overladelse af oplysningerne sker i overensstemmelse med 

databehandleraftalen (bilag 1) 

➢ at SKI kan benytte resultater af analyser i anonymiseret, ikke-personhenførbar form til i 

enhver sammenhæng at forfølge sit overordnede formål om at effektivisere og 

professionalisere det offentlige indkøb, herunder til interne formål, som f.eks.: 



o at identificere nye områder for rammekontrakter 

o at identificere manglende indrapportering af salg fra leverandører  

➢ at Deloitte, som er valgt af SKI til at stå for at hjælpe med udviklingen af den elektroniske 

løsningkategorisering af alle deltagende kommuners elektroniske fakturaer, vil modtage og 

anvende kommunens fakturadata og behandle dem i nøje overensstemmelse med den 

underdatabehandleraftale, der er indgået mellem Deloitte og SKI, og som bygger på den 

databehandleraftale, kommunen og SKI indgår i denne forbindelse 

 

Kammeradvokaten har udarbejdet et notat, som kommunen også har fået, hvoraf det fremgår, at 

kommuner, der indgår i indkøbsdatasamarbejdet, kan overlade deres fakturadata til SKI og SKI’s 

underleverandører uden at bryde databeskyttelseslovgivningens almindelige behandlingsregler 

eller databeskyttelsesforordningen. Kammeradvokaten vurderer også, at SKI’s arbejde med 

fakturaerne ikke medfører en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, og 

dermed heller ikke et krav om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Skulle 

kommunen alligevel have lyst til at foretage en sådan konsekvensanalyse, er der også fremsendt 

et Excel-regneark, der kan bruges til en analyse. 

En række kommuner har hidtil ønsket, at kommunens generelle anonymitet, når overordnede 

resultater vises for andre end kommunen selv, kunne ophæves i specifikke tilfælde. Det kan være, 

når en indkøbsdatapræsentation skal vises indenfor et indkøbsfællesskab. Der har også været et 

ønske fra nogle kommuner om, at anonymiteten blev hævet for de ”bedste kommuner” i en 

kategori, så man fik indblik i, hvilke kommuner, der var de gode eksempler. For at imødekomme 

disse ønsker, kan kommunen ved afkrydsning i tilmeldingsskemaet tabel give tilsagn til, i hvilken 

situation den er indforstået med, at den optræder ikke-anonymiseret i grafer og skemaer. 

Hvad skal kommunen nu? 
I bedes udskrive de to PDF-dokumenter: 

• ”Tilmeldingsskema – Indkøbsdatasamarbejdet 2021” (dette dokuments sidste side) 

• ”Databehandleraftale – Indkøbsdatasamarbejdet 2021” 
 
Tilmeldingsskemaet (siden nedenfor) udfyldes med kommunens navn, afkrydsning vedrørende 
ophævelse af kommunens anonymitet samt oplysninger vedrørende kommunens primære 
kontaktperson. 
 
Databehandleraftalen udfyldes med kommunens navn, CVR-nummer og adresse på forreste 
side, kommunens navn på side 3 samt dato og underskrift fra den ansvarlige i kommunen på side 
13. 
 
Herefter scannes de to dokumenter og sendes i en mail til mailadressen: fakturaanalyse@ski.dk 
 
Mailen skal være SKI i hænde senest tirsdag d. 4. maj 2021. 

 
Når SKI har fået ovenstående fra kommunen, vil SKI derefter fremsende en vejledning til den 

primære kontaktperson, der forklarer, hvordan man uploader de elektroniske fakturaer (i OIOUBL- 

eller evt. OIOXML-formater) til SKI. Kommuner, der selv uploadede deres fakturaer sidste år, vil 

genkende vejledningen, der til forveksling ligner den fra sidst.  
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Tilmeldingsskema 
 

Hermed bekræftes, at: _________________________________ (kommunens navn) tilmelder sig 

indkøbsdatasamarbejdet. 

   

Kommunens angivelse af i hvilke situationer den er indforstået med, at dens anonymitet 
kan ophæves 

Situation Sæt kryds hvis 
anonymitet må 
ophæves 

Kommunens anonymitet må ophæves, hvis data skal bruges i forbindelse med 
præsentation for det indkøbsfællesskab, som kommunen er med i (kun 
kommuner fra eget indkøbsfællesskab vil kunne se kommunens resultat 
angivet med kommunenavn) 

 

Kommunens anonymitet må ophæves, hvis kommunens resultater ligger blandt 
de 10 pct. bedste i en præsentation (alle kommuner vil kunne se kommunens 
resultat angivet med kommunenavn) 

 

Kommunens anonymitet må ophæves i alle situationer (alle kommuner vil 
kunne se kommunens resultat angivet med kommunenavn) 

 

 

Kommunen kan til enhver tid efterfølgende ændre sine præferencer i forhold til anonymitet ved at 

sende en mail til fakturaanalyse@ski.dk 

 

Kommunen bedes udpege en primær kontaktperson, som SKI kan kommunikere med i forbindelse 

med indkøbsdatasamarbejdet. Det vil være denne person, SKI sender materialer til i forbindelse 

med indkøbsdatasamarbejdet: 

Navn på kommunens primære kontaktperson: ________________________________________ 

Mailadresse: _________________________ 

Telefonnummer: ______________________ 

 

_______ ________________________________________________________ 

Dato  Underskrift 

 

Udfyld venligst ovenstående skema samt databehandleraftalen, udskriv og underskriv begge 

dokumenter og send dem i scannet form til fakturaanalyse@ski.dk  
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