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Høringssvar: Høring af selvejende institutioners indkøbsvolumen i 16. fase af 
Statens Indkøbsprogram 

 

Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at kommentere på høring af selvejende 
institutioners indkøbsvolumen i 16. fase af Statens Indkøbsprogram. 

Danske Professionshøjskoler har følgende bemærkninger: 

Alle seks professionshøjskoler har indgået et samarbejde på indkøbsområdet, hvor 
institutionernes indkøbsdata er samlet i den såkaldte ”UC-sky” baseret på KMD’s 
Indkøbsanalysesystem. Fælles data på indkøbsområdet har muliggjort udarbejdelsen af et 
samlet svar fra Danske Professionshøjskoler på grundlag af data for de seks professionshøjskoler. 

Overordnede bemærkninger 
Danske Professionshøjskoler anbefaler, at der inden udarbejdelse af opgørelser, rettes 
henvendelse til Danske Professionshøjskoler, idet en række professionshøjskoler ikke anvender 
IndFak, og dermed ikke indgår i opgørelserne fra Økonomistyrelsen. Data er derfor ikke 
retvisende. 

De områder, som Økonomistyrelsens har bedt Danske Professionshøjskoler kommentere på, er 
derfor ikke 1:1 sammenlignelige med udbudskategorierne i KMD’s Indkøbsanalysesystem. 
Indkøbsanalysesystemet kategoriserer indkøb ved brugen af UNSPSC-koder og ikke statens 
indkøbskoder. Professionshøjskolernes indkøbsanalysesystem har ikke data for 2018, og det er 
derfor ikke muligt at lave en sammenligning for dette år. 

Specifikke bemærkninger 

Tallene for professionshøjskolerne, jf. tabel 1, fremgår af Økonomistyrelsens Excel-fil - §19 – 
Selvejevolumen institutionsopdelt (16. fase). 

Tabel 1. Oversigt over forskelle mellem Økonomistyrelsens opgørelse og 
professionshøjskolernes indkøbsanalysesystem ”UC-skyen” 

Aftaleområde  

(kr.) 

Økonomistyrelsen 
Data 2018 

Økonomistyrelsen 
Data 2019 

UC-Skyen 2019 Økonomistyrelsen 
Data 2020 

UC-Skyen 2020 

AV-udstyr       4.827.770       6.664.912            8.448.764       6.776.913            6.907.336  

Datakommunikation       2.571.580           941.355                614.311           845.375                623.982  

Elevatorservice       1.145.084       1.955.913            1.004.294       1.204.524            1.216.080  

Konferencefaciliteter     13.091.853     13.204.137          13.160.759       7.180.991            8.295.824  

Kontorartikler       1.131.288       3.223.380            4.437.594       3.621.274            3.412.857  

Tablets           835.064       4.037.130            1.617.906       3.895.869            1.770.956  

Tele og data       8.992.903       7.618.025            8.601.727       8.974.171            7.820.357  

Trykkeriydelser     29.984.118     23.316.004            6.683.189     22.917.273            6.495.629  

Vejsalt             11.603             16.783                  23.542             18.767                  11.000  
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På aftaleområderne AV-udstyr, Datakommunikation, Elevatorservice, Konferencefaciliteter, 
Kontorartikler, Tele og Data og Vejsalt stemmer data fra Økonomistyrelsen overens med 
Professionshøjskolernes indkøbsanalysesystem. Dog kan der udledes en afvigelse på ca. 20 mio. 
kr. Denne afvigelse beror hovedsageligt på hhv. tablets og trykkeriydelser, jf. nedenstående. 

Tele og Data indkøbes for flere professionshøjskoler på både SKI 50.48 Telefoni og Data og 02.08 
Telefoni og Data. Samtidig skal det påpeges, at sortimentet på 50.70 AV-Udstyr er smalt, hvorfor 
det samlede indkøb inden for kategorien ikke kan realiseres på aftalen. 

Tablets 

Beløbene stemmer ikke overens med de faktiske indkøb af tablets.  

Professionshøjskolernes indkøb og forbrug af tablets er omkring 40 procent lavere for årene 2019 
og 2020, sammenlignet med opgørelsen og Økonomistyrelsens indkøbskategorikode (1625 
Tablets). Forskellen kan skyldes definitionen af, hvad en tablet er. 

I professionshøjskolernes indkøbsanalysesystem (”UC-Skyen”) medtages alene tablets, der kan 
klassificeres som tablet og multifunktionscomputer. 

Trykkeriydelser  

Der er en markant afvigelse i Økonomistyrelsens opgørelse for professionshøjskolerne på 
forbruget af Trykkeriydelse.  

Styrelsens stikprøver og estimat for professionshøjskolerne opskaleres efter en metode, der rent 
beløbsmæssigt ikke stemmer overens med de faktiske indkøb på indkøbskategori 4210 – 
Trykkeri, kopi og printydelser. Det faktiske forbrug ligger 75 procent lavere for årene 2019 og 
2020. 

 

Med venlig hilsen 

 

Inge Friis Svendsen 
Direktør 
Danske Professionshøjskoler 


