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Høringssvar vedr. høring over selvejende institutioners indkøbsvolumen i 17. 
fase af Statens Indkøbsprogram

Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at kommentere på høring vedr. selvejende institutio-
ners justerede indkøbsvolumen i 17. fase af Statens Indkøbsprogram.

Danske Professionshøjskoler har følgende bemærkninger:

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

De områder, som Økonomistyrelsens har bedt Danske Professionshøjskoler kommentere på, er ikke 1:1 
sammenlignelige med udbudskategorierne i KMD’s Indkøbsanalysesystem. Indkøbsanalysen kategoriserer 
indkøb ved brugen af UNSPSC-koder og ikke statens indkøbskoder. 

UC-skyen skelner ikke mellem indkøb foretaget for EU-midler, særlige forskningsmidler, private tilskud, mv., 
hvorfor disse ikke kan afgrænses i Økonomistyrelsens Excel-fil, jf. tabel 1.

Tabel 1: Tallene for Professionshøjskolerne fremgår af Økonomistyrelsens Excel-fil - §19 – Selvejevo-
lumen institutionsopdelt (17. fase)
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Hotelophold samt servere og storage

På aftaleområderne Hotelophold samt servere og storage stemmer data fra Økonomistyrelsen overens med 
indkøbsanalysen.

Computere og it-tilbehør

Beløbet stemmer ikke overens med de faktiske indkøb af computere og it-tilbehør. UC-skyens tal inkluderer 
SPS køb, der ikke separat kan trækkes på sektorniveau. Desuden har professionshøjskolerne større indkøb 
af it-tilbehør, som ikke kan erhverves på SKI-aftalen.

Flyrejser

Som udgangspunkt ligger størstedelen af forbruget hos professionshøjskolerne generelt hos CWT eller 
Egencia. Eventuelle afvigelser kan ikke konstateres, idet data ikke er modtaget fra Økonomistyrelsen. Der vil 
være mulighed for at indhente data fra CWT og Egencia, således at forbruget på flyrejser kan komme med, 
når Økonomistyrelsen laver en justering af opgørelsen.

Kommunikationsprodukter og -løsninger

Der er en markant afvigelse i Økonomistyrelsens opgørelse for professionshøjskolernes forbrug af Kommuni-
kationsprodukter og -løsninger. Danske Professionshøjskoler vurderer, at afvigelsen skyldes forskellige defi-
nitioner af tilbehør og tilknyttede ydelser, samt hvorledes opgørelsesmetoden klassificeres, idet størstedelen 
af kommunikationsprodukter og -løsninger købes på SKI Tele og data 02.08 eller gennem 02.70 AV-løsnin-
ger.

Kopi og print

Økonomistyrelsens estimerede forbrug på aftaleområdet for Kopi og print i 2021 er omkring 70 pct. lavere, 
hvor der er realiseret en faktisk større udskiftning af printere.

Lyskilder

Der er en afvigelse i Økonomistyrelsens opgørelse for professionshøjskolernes forbrug af lyskilder. I UC-
Skyen klassificeres lyskilder mere bredt end ’belysning’, idet lyskilder generelt indkøbes i forbindelse med, at 
professionshøjskolerne får udført el-installatør-arbejde.

Storkøkkenudstyr

Økonomistyrelsens estimerede forbrug på aftaleområdet for 2021 er omkring 55 pct. lavere, hvor der er reali-
seret en faktisk større renovering af kantiner i 2021.

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


