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Til kommunaldirektøren 

Invitation til indkøbsdatasamarbejde 

KL’s bestyrelse har vedtaget en ny fælleskommunal indkøbsstrategi ”Ind-

køb handler om velfærd”. Med den fælles strategi fastlægges en række 

ambitiøse målsætninger for videreudvikling det kommunale indkøb frem 

mod 2020.  

 

Etablering af et fælleskommunalt datagrundlag på indkøbsområdet indgår 

som en af de centrale målsætninger i strategien. Fælles indkøbsdata har 

indgået som et helt centralt element i drøftelserne af, hvilke strategiske 

indsatser der skal styrke kommunernes indkøb frem mod 2020. KL vil 

derfor invitere alle kommuner til at deltage i et samarbejde om fælles ind-

købsdata. Datasamarbejdets resultater er afhængig af bred kommunal 

opbakning. 

 

Indkøbssamarbejdet bygger videre på erfaringerne fra et pilotprojekt, 

hvor 54 kommuner med gode resultater samlede indkøbsdata i fælles-

skab hos SKI. Dette udmøntede sig i ledelsesrapporter til de deltagende 

kommuner. Datagrundlaget har været centralt i SKI’s design af efterføl-

gende aftaler. 

 

Med det nye samarbejde indsamles og analyseres i første omgang eFak-

turadata for perioden 2014-2016, og når tiden kommer dertil, indsamles 

ligeledes data for 2017 og 2018. Det vil som noget nyt gøre det muligt at 

analysere de enkelte kommuners udvikling over tid. Der indsamles og 

analyseres ligeledes eFaktura for 2017 og 2018, når disse foreligger. Ef-

ter indsamlingen og behandlingen af eFakturadata fra 2018 evalueres 

indkøbsdatasamarbejdet. 

 

Samarbejdet om fælles indkøbsdata skal for det første udmønte sig i en 

række individuelle ledelsesinformationsrapporter til de enkelte kommuner 

omkring fx compliance og indkøbsmønstre. Da der er tale om fælles data 

og fælles opgørelsesmetoder, vil rapporterne give unikke muligheder for 

at benchmarke sig med andre kommuner med henblik på at identificere 

effektiviseringspotentialer i egen kommune. Datasamarbejdet skal for det 

andet skabe mulighed for, at SKI kan lave så gode fælles aftaler som mu-

ligt, hvor aftalerne på grundlag af fælles data kan basere sig på kommu-

nernes faktiske indkøb.  

 

Generelt forventes de fælles data at understøtte en række af initiativerne 

i den kommende fælleskommunale indkøbsstrategi med fx målrettede 

analyser, hvor kommunerne kan finde inspiration til indsatsområder. 
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Datasamarbejdet vil blive gennemført af KL og SKI i samarbejde med en 

projektgruppe bestående af kommunale indkøbschefer mm. Projektgrup-

pen skal bl.a. bistå med at designe ledelsesinformationsrapporterne. Ind-

købsdataene vil blive samlet af SKI, og det vil være SKI, der er ansvarlig 

for analyse- og dataarbejdet i samarbejde med KL. 

 

Det vil koste den enkelte kommune 10.000 kr. i form af et engangsbeløb 

til opstart af samarbejdet. Betalingen er en medfinansiering af omkostnin-

ger til at indsamle, opbevare, kategorisere, bearbejde og analysere ind-

købsdata over en flerårig periode. Prisen dækker således dataindsamling 

og kommunespecifikke rapporter for både perioden 2014-1016 samt 2017 

og 2018. 

 

Det er kommunens ansvar selv at aflevere deres eFakturadata til SKI.  

Dette kan for nogle kommuner være forbundet med en mindre udgift til 

frikøb af data fra kommunens leverandør. 

 

Elektroniske fakturaer kan indeholde personoplysninger, herunder per-

sonfølsomme oplysninger. Til brug for indkøbsdatasamarbejdet har Kam-

meradvokaten derfor udarbejdet en databehandleraftale, der skal sikre , 

at data indsamles, opbevares og behandles i overensstemmelse med lov-

givningen, herunder den kommende persondataforordning. 

 

Rammerne for datasamarbejdet er uddybet i vedlagte bilag. Herudover 

fremsender KL andre relevante dokumenter i forhold til indkøbsdatasam-

arbejdet til økonomi- og indkøbschefer. Dette omfatter bl.a. tilmeldings-

formular, databehandleraftale samt særskilt notat fra Kammeradvokaten.  

 

I tilmelder jer projektet ved at sende mail til fakturaanalyse@ski.dk se-

nest den 30. maj 2017. SKI vil herefter kontakte jer med nærmere infor-

mation om, hvordan overførsel af data vil foregå i praksis. 

 

Mere om samarbejdet kan læses på ski.dk/indkobsdata. 

 

Hvis I har spørgsmål til samarbejdet, kan I kontakte enten Peter Riis 

(pri@kl.dk, 3370 3223) eller William Fellows-Jensen <wf@ski.dk> (faktu-

raanalyse@ski.dk, 2024 5552) 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Mandøe, cheføkonom i KL 
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