
 

 

 

  

  

 

          

  

  

   

     

   

  

    

   

      

         

    

     

       

           

          

            

        

          

 

Bilag  5.b  

Afsluttende r apport  for initiati v 4.2:   Digitale udbu d og i  ndkøb   

Stamdata  

Tabel 1: Stamdata for initiativ 4.2 Digitale udbud og indkøb 

Ministerium Finansministeriet 

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Styregruppe Porteføljestyregruppen (PSTG) 

Projektejer Nina Husfeldt Clasen (KDS) 

Projektleder Julian Sejr 

Starttidspunkt 12-05-2016 

Oprindeligt forventet sluttidspunkt 01-06-2017 

Egentligt sluttidspunkt 22-12-2017 

Samlet oprindeligt budget (2016-2020) 3.000.000 kr. 

Økonomi for perioden 2016-2020: Samlet endeligt budget 3.620.000 kr. 

Realiserede udgifter 3.470.000 kr. 

Mer- eller mindreforbrug 150.000 kr. 

Formål  og  resultater  

Initiativet har haft to leverancer, jf. aftalepapiret: 

• En analyse af udbuds- og indkøbsprocessen, der bl.a. afdækker muligheder 

inden for brug af standarder, tekniske behov og fællesoffentlige komponenter. 

Analysen er udarbejdet i foråret 2017 med henblik på at indgå i 

økonomiaftalerne for 2018 med KL og Danske Regioner. 

• Oversættelse af nyeste version af UNSPSC-standarden til dansk. 



      

 

           

           

           

         

     

           

          

           

            

  

              

           

           

              

         

         

 

           

         

        

 

          

            

           

             

           

             

         

Side 2 af 2 

Herudover er der igangsat en erhvervsøkonomisk analyse af de initiativer i 

analysen af udbuds- og indkøbsprocessen, som indgik i aftalen om kommunernes 

og regionernes økonomi for 2018. Analysen blev igangsat, fordi den først 

gennemførte analyse ikke i tilstrækkelig grad afdækkede konsekvenserne for 

erhvervslivet ved implementeringen af e-handelsinitiativerne. 

Initiativet har ved afslutning givet et kvalificeret grundlag for beslutning om 

implementering af e-handelsinitiativerne, der giver mulighed for at reducere de 

administrative udgifter og frigive tid til kerneopgaver. Samtidig gør de digitale 

muligheder det lettere og mere smidigt for virksomheder at handle med det 

offentlige. 

Fremtidigt  ejerskab  

Opfølgning vil ske i forlængelse af ØA18, hvor det blev aftalt at implementere en 

række initiativer til digitalisering af indkøbsopgaven, som kan understøtte et mere 

effektivt indkøb. Implementeringen vil gennemføres på baggrund af de analyser af 

e-handel, der er gennemført som led i initiativ 4.2. Det videre arbejde med de 

besluttede initiativer er forankret i styregruppen for det indkøbsstrategiske 

samarbejde, der refererer til styregruppen for MEP (moderniserings- og 

effektiviseringsprogrammet). 

Effektmål  

De i ØA18 aftalte e-handelsinitiativer vil blive implementeret med forankring i 

styregruppen for det indkøbsstrategiske samarbejde. Derfor vil effektmål for 

implementeringen blive udarbejdet i regi af denne styregruppe. 

Økonomi  

Initiativet er fællesoffentlig finansieret. ØSU har godkendt en budgetforøgelse på 

70.000 kr. for 2017 som følge af en sen igangsættelse af digitaliseringsstrategien, 

der betød en let forsinket oversættelse af UNSPSC-koderne, der var budgetteret 

afsluttet i 2016. ØSU har yderligere godkendt en budgetforøgelse på 750.000 kr. til 

gennemførelse af erhvervsøkonomisk analyse i 2017, jf. afsnit om formål og 

resultater. Der er et samlet mindreforbrug på 150.000 kr., hvilket skyldes, at den 

erhvervsøkonomiske analyse kunne udføres for færre midler end budgetteret. 




