
Workshop med leverandører den 12. december 2018 i KL-huset 
Afholdt af Deloitte 

– Deloitte gennemgik forskellige granuleringsgrader: Portal, forløb, emne og objekt. 

– Inddeling af digitale læremidler i forløb blev drøftet, og det blev problematiseret, hvordan 

træningsforløb, i-bøger, værktøjer osv. kan komme til at indgå. 

– Der blev talt om kompleksitet i forhold til tredjeparts leverandører, herunder licenser og aftaler, hvor 

forfattere skal afregnes efter fast pris.  

– Der arbejdes ud fra en "få adgang til det hele" model, så det pædagogiske personale kan se og anvende 

al materiale.  

– Deloitte forelagde mulig afregningsmodel med enhedspriser og en vægtning af indholdsdimensionen, 

hvor læremidlerne inddeles i foreslået 5-10 kategorier baseret på objektive kriterier. 

– Bekymring fra leverandører om, at mange læremidler ikke umildbart vil kunne passe ind i en bestemt 

kasse, samt bekymring for en afregning baseret på, i hvilken form materialet er præsenteret. Det kan 

medføre, at der produceres langt mere materiale til den højeste afregning uden, at det nødvendigvis er 

det bedste.  

– Det er centralt, at der opstilles parametre for afregningen, inden forsøget igangsættes.   

– Leverandører udtaler en bekymring for, at den nuværende konkurrence på markedet vil blive ødelagt.  

– Det, der skal konkurreres på i pilotforsøget, vil blive kvaliteten af lærermidlerne og ikke prisen. Der vil 

skulle opstilles nogle kriterier, som det pædagogiske personale i den pågældende undervisningssituation 

vil skulle krydse af og godkende.  

– Leverandører bemærker, at de deltagende kommuner udgør en væsentligt del af leverandørens 

kundegruppe og derved indtægt. Endvidere løber forsøgsperioden over lang tid.  

– For kommunernes side ønsker man ikke en bevægelse mod de store færdige leverandørplatforme, så 

markedet bliver indskrænket.  

– Vi vil gerne i pilotforsøget have leverandørernes konstruktive hjælp til udformningen af modellen.  

– Deloitte anbefaler, at man skaber en ny database, hvor der bruges DK-Lom som standard.  

– Bekymringer ved en ny database er, hvis al trafik skal gå gennem denne, før der kan ske en honorering.  

– Der ønskes en løsning, hvor de små aktører kan være med i løsningen.  

– På baggrund af det juridiske er det nødvendigt, at der er en transparent mekanik der ligger bag dette 

med lige objektive vilkår for alle. 

– Der er behov for dybere liggende beskrivelser af materialerne, der ligger på Materialeplatformen.  

– Et licensstyringssystem der kan logge og tracke aktiviteten og brugen af læremidlerne drøftes.  

– KL stiller sig til rådighed for at holde individuelle møder med de, der ønsker dette, og vil også gerne 

mødes med brancheforeningerne for yderligere dialog.  

– Leverandørerne opfordres til at tænke yderligere over forslag til en model eller andre løsningsforslag, der 

kan hjælpe. 

 

 


