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Et effektivt og professionelt SKI A/S  

SKI A/S blev etableret i 1994 som et selskab ejet i fællesskab af Finansministeriet 
og KL. Formålet med SKI var at skabe et bedre og mere effektivt grundlag for of-
fentligt indkøb.   
 
Finansministeriet og KL er enige om, at dette stadigvæk er SKI’s væsentligste for-
mål. 
 
Finansministeriet og KL ser fortsat et stort behov for et tæt og formaliseret offent-
ligt indkøbssamarbejde som SKI A/S. Det er en central forudsætning for, at offent-
lige institutioner kan købe effektivt ind, så den offentlige sektor kan købe den rigti-
ge kvalitet til den rigtige pris og med så lave transaktionsomkostninger som muligt. 
SKI A/S giver netop mulighed for at købe stort og koordineret ind. Dermed får det 
offentlige mest muligt ud af skatteborgernes penge.   

Finansministeriet og KL er derfor enige om, at der er behov for et kursskifte i SKI. 
Dette medfører markante ændringer og justeringer. Formålet med ændringerne er at 
fremtidssikre SKI og skabe endnu bedre forudsætninger for effektivt indkøb af de 
varer og tjenesteydelser, der er nødvendige for opgavevaretagelsen i den offentlige 
sektor.  

Styrkelsen af SKI indebærer en række ændringer og nye indsatsområder: 
 

1) SKI skal udover at tilbyde professionelle rammeaftaler have større strategisk 
fokus på, at alle rammeaftaler: 

i. Sikrer attraktive og konkurrencedygtige priser. 
ii. Reducerer transaktionsomkostningerne for leverandører og 

er lette at anvende for kunderne i de offentlige institutioner.   

2) SKI skal i højere grad sikre effektiviseringsgevinster, stordriftsfordele og 
administrative effektiviseringer for offentlige kunder. Det skal være klart for 
både kunder og leverandører, hvor det er attraktivt for dem at benytte SKI’s 
indkøbsaftaler. 

3) Der etableres en klar arbejdsdeling mellem SKI og Statens Indkøb i Øko-
nomistyrelsen, så SKI ikke længere skal indgå parallelaftaler for staten på 
indkøbsområder, hvor Statens Indkøb indgår forpligtende aftaler for staten.  

4) SKI skal arbejde mere målrettet for at understøtte effektiviseringer af det 
kommunale indkøb gennem volumenaftaler og forpligtende indkøbsaftaler 
for kommunerne.  

5) Der skal være større gennemsigtighed i SKI’s økonomi, så det fremgår tyde-
ligt, at SKI’s ressourcer anvendes til gavn for kunderne.  
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6) SKI skal være et udbudskompetencecenter, der kan vejlede offentlige insti-
tutioner, som selv ønsker at gennemføre udbud. Det indebærer, at SKI kan 
stille vejledning og paradigmer for rammekontrakter til rådighed for offent-
lige kunder. 
 

7) SKI skal i højere grad fokusere på besparelser, god vejledning og høj service 
for kunderne og klar kommunikation til leverandørerne.  

 
SKI’s bestyrelse og den nye direktion har fuldt fokus på disse indsatområder og vil 
endvidere gennemføre en række nye initiativer internt i SKI for at understøtte ar-
bejdet.  
 
Styrkelsen af SKI vil give en række fordele, herunder blandt andet:  
 
For kommunerne: 
 Kommunerne får adgang til fælles forpligtende indkøbsaftaler med fokus på 

stor volumen og lave priser. 
 Kommunerne får adgang til udbudsvejledning og rådgivning i forbindelse 

med gennemførelse af egne udbud og udbud for klynger af kommuner. 
 På de indkøbsaftaler, hvor staten ikke længere er part, vil sortimentet i højere 

grad kunne tilpasses de kommunale kunders behov. 
 
For staten: 
 Der skabes klarhed på indkøbsområdet. På områder med forpligtende statsli-

ge aftaler, foretages statens indkøb på disse. På andre områder kan indkøbet 
foretages hos SKI eller gennem egne indkøbsaftaler.  

 De statslige kunder får hos SKI adgang til effektive og lovlige rammeaftaler, 
dokumenterbare effektiviseringer, og undgår selv at skulle gennemføre udbud. 

 Statslige kunder får adgang til udbudsvejledning og rådgivning i forbindelse 
med gennemførelse af egne udbud. 

 
For private leverandører: 
 Etablering af et nyt, ensartet og gennemarbejdet rammeaftalekoncept med 

henblik på reduktion af genudbud og transaktionsomkostninger.  
 Konkurrencedygtige leverandører får adgang til en stor og veldefineret kun-

dekreds gennem deltagelse i relativt få udbudsforretninger. 
 Større gennemsigtighed vedr. omsætning, hvis man vælges på en SKI-aftale.  
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