Danske Forlag
Att. Direktør Christine Bødtcher-Hansen

Vedr. pilotforsøg for indkøb af digitale læremidler
Tak for Danske Forlags henvendelse af 20. november 2018, hvori I bl.a.
udtrykker jeres konkurrenceretlige bekymringer vedr. det planlagte forsøg
med alternative indkøb af digitale læremidler.
Det er dejligt, at Danske Forlag bakker op om, at der fortsat skal være et
varieret og mangfoldigt udbud af digitale læremidler. Samtidig er det fuldt
forståeligt, at KL og nogle kommuners planer om at gennem føre et pilotforsøg med alternative indkøbsmodeller giver anledning til flere spørgsmål. Tak, fordi I deler problematikkerne med os.
KL er enig i, at der er en del, der skal afdækkes, inden et pilotforsøg kan
igangsættes. Vi har derfor indgået aftale med et konsulentfirma for at få
hjælp til afdækning af de tekniske muligheder, og flere af jeres medlemmer har været i dialog med firmaet. Jeg vil i den forbindelse gerne takke
for jeres imødekommenhed.
Samtidig har KL indgået en aftale med et advokatfirma for at sikre, at lovgivningen overholdes, såvel konkurrenceretligt som udbudsretligt. De deltagende kommuner har endvidere nedsat en dialoggruppe, der sammen
med KL vil tage kontakt til flere af jeres medlemmer for bilateralt at
drøfte, hvordan en alternativ indkøbsmodel kan udmøntes, herunder
have en dialog om flere af de opmærksomhedspunkter, I oplister i brevet.
Som I henviser til, afholdt KL et informations- og dialogmøde den 12. november. Forud for mødet havde KL og fire af forsøgskommunerne afholdt
et indledende møde med et par af jeres medlemmer. Det er KL og kommunernes oplevelse, at jeres medlemmer på de møder var positive overfor at indgå i et flatrate lignende pilotforsøg, men at der naturligvis ville
være en del, der skulle afdækkes inden. Jeg håber, denne oplevelse har
været gensidig.
Det er pilotforsøgets formål at understøtte og forbedre kommunernes muligheder for fleksible og effektive indkøb af digitale læremidler, skabe
bedre og mere fleksible muligheder for at dele læringsforløb digitalt ved
ændrede forretnings- og indkøbsmodeller, og at skolerne opnår adgang
til en mangfoldighed af digitale læremidler og mulighed for at vælge læremidler, der stemmer overens med deres metode og didaktiske tilgang.
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Med hensyn til punkt et i jeres henvendelse, er det korrekt, at nogle skoler føler sig låst til én leverandør. En kommune har berettet om et eksempel, hvor de havde begrænset deres køb til dele af et forlags digitale læremidler, hvor de så oplevede en afhængighed på tværs til den del, de
ikke havde købt. Det er ét eksempel, så KL ser ingen anledning til at gøre
det til genstand for en større afdækning.
Med hensyn til punkt to, tre og fire i jeres henvendelse er det netop disse
punkter, vi har indhentet hjælp til, og det er omkring de nævnte probl emstillinger, vi vil invitere til bilateral dialog.
Med hensyn til de deltagende kommuner, har følgende kommuner tilkendegivet, at de ønsker at deltage: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Favrskov,
Gladsaxe, Glostrup, Horsens, Sorø, Svendborg.
KL er fuldt ud klar over, at et pilotforsøg vil kræve kræfter og tid fra alle
parter. Jeg vil derfor endnu en gang sige tak for jeres imødekommenhed
og for at I så beredvilligt møder op, når vi inviterer.
Jeg håber på et fortsat godt samarbejde og dialog om at få et pilotforsøg
med alternative indkøbsmodeller op at stå.

Med venlig hilsen

Arne Eggert
Direktør
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