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Formålet med denne rapport er at give indsigt i 
og overblik over kommunernes samlede indkøb 
af tjenesteydelser i 2016.

Det gøres på baggrund af data fra Indkøbsdata-
projektet mellem SKI og 91 danske kommuner. 
Kommunerne indrapporterer deres eFakturadata
til SKI.

Denne rapport opsummerer kommunernes 
forbrug ved at gruppere indkøbene i en række 
indkøbskategorier og foretage analyser af bl.a. 
årlig volumen, antal fakturaer, antal 
leverandører, antal varer mv.

Først opsummeres det samlede forbrug på den 
næste sider. Dernæst præsenteres resultaterne 
for hver indkøbskategori.



Kommunernes samlede forbrug af tjenesteydelser i 
2016

3

Figuren viser for 17 
indkøbskategorier, hvor 
meget kommunerne 
samlet set brugte på 
tjenesteydelser i 2016.

Data er opgjort i mio. kr.
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Læsevejledning til resten af rapporten
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Boksen viser 

kommunernes 

samlede forbrug

Boksen viser hvor mange 

fakturaer, den årlige 

volumen er fordelt på. 

Derudover vises den 

gennemsnitlige 

fakturastørrelse ift. pris. 

Figuren viser, hvor 

meget de omsætnings-

mæssigt største 250 

varer udgør af den 

samlede omsætning.

Data er udregnet som 

løbende total. Dvs. at 

den 50’ende største 

vare bliver udregnet 

som: 

=(summen af de 50 

største varer) / totalen 

af alle varer

Figuren viser hvor meget 

de fem omsætningsmæs-

sigt største leverandører 

udgør af kommunernes 

samlede indkøb. 

Data er opsummeret for 

kommunerne på 

regionsniveau.

Tabellen viser hvor mange 

varer, kommuner, EAN-

numre og leverandører, der 

udgør hhv. 50%, 75% og 

90% af kommunernes 

samlede forbrug.

Boksen viser hvor mange penge, de kommu-

ner, der har et større forbrug end landsgen-

nemsnittet, kunne spare, hvis deres forbrug var 

på niveau med det nuværende landsgennem-

snit.

Indkøbskategori



Kommunernes indkøb af 
tjenesteydelser i 2016 opsummeret 
på indkøbskategorier
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