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Høringssvar: Høring af selvejende institutioners indkøbsvolumen i 15. 
fase af Statens Indkøbsprogram

Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at kommentere på Høringssvar: 
Høring af selvejende institutioners indkøbsvolumen i 15. fase af Statens Indkøbsprogram.

Danske Professionshøjskoler har følgende bemærkninger:

Vi bemærker, at Økonomistyrelsen har anvendt skalering i forhold til opgørelse af 
professionshøjskolernes samlede indkøbsvolumen, da ikke alle professionshøjskoler 
anvender IndFak som fakturahåndteringssystem. Det er hensigtsmæssigt til en vis grad. 
Der er dog stor forskel i rammevilkårene på de enkelte professionshøjskoler, som betyder, 
at der på enkelte poster kan være meget store forskelle i professionshøjskolernes 
indkøbsvolumen.

Samtidig er tendensen lige nu, at flere professionshøjskoler har fravalgt eller vil fravælge 
IndFak fremadrettet. I forhold til fremtidige opgørelser af indkøbsvolumen bliver den 
valgte opgørelsesmetode fra IndFak dermed mere usikker. Alle seks professionshøjskoler 
har indgået et samarbejde på indkøbsområdet, hvor institutionernes indkøbsdata er 
samlet i den såkaldte ”UC-sky” baseret på KMD’s Indkøbsanalysesystem. Udover fælles 
data har professionshøjskolerne ensartet aftalekategorierne. Fælles data på 
indkøbsområdet har muliggjort udarbejdelsen af et samlet svar fra Danske 
Professionshøjskoler på grundlag af data for de seks professionshøjskoler.

Det anbefales derfor, at Økonomistyrelsen i højere grad anvender professionshøjskolernes 
egne indkøbsdata fremfor en skalering fra IndFak, hvilket vil give et mere præcist billede 
af den faktiske indkøbsvolumen.

Tallene for professionshøjskolerne fremgår af Økonomistyrelsens Excel-fil 
Professionshøjskoler og er gengivet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1:  Tal fra økonomistyrelsens opgørelse, selvejende institutioners forbrug, 2017-2019

Aftaleområde 2017 2018 2019
Brændstof 1.532.510 791.910 724.119
Kontormøbler 15.256.269 15.559.418 15.437.281
Medieovervågning 532.221 496.987 770.674
Rejsebureauydelser (CWT salg) 231.272 231.272 231.272
Rengørings- og forbrugsartikler 5.418.820 3.211.458 2.839.736
Taxikørsel (IA) 629.837 606.433 667.346
Taxikørsel (RejsUd) 473.758 473.758 473.758

De aftaleområder, som Økonomistyrelsens har bedt Danske Professionshøjskoler 
kommentere, er ikke sammenlignelige 1:1 med udbudskategorierne i KMD’s 
Indkøbsanalysesystem. Nedenfor gives konkrete bemærkninger til de enkelte 
aftaleområder.
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Brændstof

Det kan verificeres, at beløbet for brændstof stemmer overens med beløbet i 
professionshøjskolernes indkøbsanalysesystem. Der skal bemærkes, at der er store 
geografiske forskelle mellem professionshøjskolerne, hvilket betyder, at der er stor 
variation i afstanden mellem de enkelte professionshøjskolers lokationer.

Der er også forskelle på, hvordan de forskellige professionshøjskoler håndterer transport af 
undervisningsmaterialer fra Center for Undervisningsmidler. Nogle har det in house, mens 
andre har udliciteret kørslerne til et fragtfirma, hvilket har betydning for forbruget af 
brændstof.

Kontormøbler

Beløbet stemmer ikke overens med de faktiske indkøb af kontormøbler. Det faktiske 
forbrug på kontormøbler i år 2017, 2018 og 2019 udgør en femtedel af beløbet i 
økonomistyrelsens opgørelse, jf. tabel 1.

Beløbet dækker over alle indkøb af de tre møbelkategorier på SKI 50.30 og 03.13: Kantine-
/loungemøbler, kontormøbler og undervisningsmøbler.

Medieovervågning

Beløbet stemmer overens med beløbet i professionshøjskolernes indkøbsanalysesystem.

Rejsebureauydelser

Professionshøjskolerne anerkender metoden til opgørelsen, men det skal bemærkes, at 
VIA både benytter CWT og Egencia, samt at UCN kun benytter Egencia. Derfor er 
forbruget på rejsebureauydelser sandsynligvis større, end det beløb, som er angivet, jf. 
tabel 1.

Rengørings- og forbrugsartikler

Beløb stemmer ikke overens med faktiske indkøb. Det reelle beløb er ca. 50 pct. større i 
2018 og 2019.

Taxikørsel 

Beløbet stemmer overens med beløbet i professionshøjskolernes indkøbsanalysesystem.

Det skal bemærkes, at en tredjedel af beløbet fra taxikørsel-forbrug i indkøbsanalysen 
kommer fra firmakreditkort, hvor afregning foregår i RejsUd. Al taxikørsel foretaget på 
firmakreditkort vil både fremgå i Indkøbsanalysen og i Rejsud.

Det er ikke muligt at trække en rapport i RejsUd, hvor man kan se privatudlæg til 
taxikørsel, som er blevet afregnet i RejsUd. Derfor er det ikke muligt at verificere det 
samlede forbrug af taxikørsel.

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


