
 

 

 

SKI 02.19 – en kundecase fra Roskilde 

Hos UVdata ser vi det som en stor styrke, at vi er i stand til at handle med 

vores kunder på en 02.19-aftale. I særdeleshed på vores læringsplatform 

MinUddannelse, har vi brugt denne aftale som grundlag for vores kontrakter 

med kommunerne. Aftalen giver både os og vores kunder et godt og trygt 

afsæt for det fremtidige samarbejde 

Hos UVdata A/S er 02.19-aftalen blevet brugt flittigt, siden vi i november 2014 blev udnævnt 

til en af vinderne i udbudskonkurrencen om at levere ASP- og Cloudløsninger til det offentlige. 

En stribe kommuner har valgt at handle på denne aftale - en af dem er Roskilde kommune. 

I Roskilde kommune var en hurtig proces afgørende for, at man valgte at købe UVdatas 

læringsplatform MinUddannelse på 02.19-aftalen: “Med SKI opnåede vi en hurtig 

udbudsproces, på vilkår der levede op til vores behov og ønske”, udtaler John V. Christiansen, 

som er konsulent i Roskilde kommune. “Vi har hurtigt kunne komme i gang, hvilket var vigtigt 

i denne sag, da skolerne gerne ville starte op i forbindelse med skolestart. Ved at anvende SKI-

aftalen, bliver det nemt/hurtigt at løfte udbudspligten”, fortsætter han. 

I Roskilde kommune har man således erfaret, at skønt det stort set altid er tidskrævende at 

løfte en udbudspligt, så har SKI-aftalen gjort det væsentligt lettere hurtigt at komme i gang og 

har minimeret den tid der går fra, at beslutningen er truffet, til implementeringen kan gå i 

gang. ”Det overvejes altid, hvilke ressourcer der kræves af en udbudsproces. Dette 

sammenholdes med vores behov og udbudspligt, og så kigger man på, hvilken udbudsform der 

er optimal samlet set, herunder evt. anvendelse af SKI-aftaler, og hvad der ligger af priser, 

vilkår mv. på disse”, fortæller John V. Christiansen fra Roskilde. Indgåelsen af SKI-aftalen skete 

i tæt samarbejde mellem skoleafdelingen, indkøbsafdelingen, samt UVdata.  

For direktør hos UVdata A/S, Jan Gaardboe Jensen, har det været altafgørende, at 

virksomheden kom på 02.19-aftalen i forbindelse med salget af læringsplatformen 

MinUddannelse: ”At kommunerne kan købe produktet på denne aftale og dermed undgå et 

ressourcekrævende udbud, er en stor fordel for både dem og os, idet vi på den måde kan 

koncentrere os 100% om produktet og implementeringen i sikker forvisning om, at alle vilkår 

er på plads i standardrammekomplekset på SKI-aftalen”, udtaler han.  

Foruden Roskilde kommune har også Skanderborg, Horsens, Næstved, Svendborg, Dragør 

m.fl. indkøbt læringsplatformen via SKI 02.19-aftalen. 

 


