
Besøg i Bruxelles torsdag den 16. januar 2014. 

Deltagelse fra IKA Ida Stur og Ib Thyge Christensen (EU-udvalget). 

Formålet med besøget var dannelse af officiel dialog/kontakt til relevante personer/enheder i 

Bruxelles. 

Følgende hovedpunkter blev drøftet: 

• IKA vil gerne opnå en mere central placering i forhold til beslutningsprocesserne vedrørende 

udbudsdirektiver m.m. 

• IKA håber denne mere centrale placering vil både give os mere indflydelse på processen, men 

også gøre det muligt at udvide IKA s samarbejde med andre tilsvarende interesse organisationer 

og europæiske kollegaer. 

• IKA vil gerne etablere et tættere samarbejde med andre organisationer som allerede har 

oprettet lobbyvirksomhed i EU regi, herunder Danske Regioner, KL og KS. 

• IKA vil gerne deltage i alle relevante arrangementer i EU regi, for at holde IKA s medlemmer 

orienteret om forskellige tiltag der er i EU regi. 

• IKA vil gerne være opdateret med alle EU høringer 

• IKA vil gerne være en aktiv høringspart i forhold til revision af udbudsdirektiver m.m. 

Der var arrangeret møde med følgende af Jakob Skaarup Nielsen som er head og EU corporate 

publice affairs 

Kommunernes Landsforening 

Birgit Yazdani Øbakke  

Adviser, Local Government Denmark 

E: bib@kl.dk 

Danmarks Permanente Repræsentation ved EU 

Head of Corporate Public Affairs Jakob Skaarup Nielsen  

Region Syddanmark 

Direktør Jonas Groes 

E-mail: jgr@southdenmark.be  



Dansk Erhverv (Square de Meeûs 22B, 1050 Bruxelles) 

Leder af Bruxelles-kontoret, Kasper Ernest 

E-mail: KER@DANSKERHVERV.DK 

Efter gennemgang af diverse materiale omkring Danmark i EU som er vedlagt, blev 

muligheder/ønsker omkring dannelse af et fast kommunikation forløb mellem IKA og forskellige 

parter i Bruxelles. 

Der er tre hoved scenarier: 

1. Deltagelse i høringsværktøjer som man tilmelder sig via portaler eller web tilgange 

2. Abonnere på forskellige nyhedsbreve 

3. Deltage aktivt i diverse møder/høringer/receptioner (emne drøftelser) efter invitation 

Herudover er der mulighed for opfølgning/deltagelse via folketinges EU-værktøj hvor man både 

kan følge sagerne i ministerrådet samt EU beslutnings processer. 

Hertil dannelse/etablere kontakt med Kommissionen med henblik på videregivelse af vores 

praktiske erfaringer med brugen af EU's udbudsdirektiv. Dette område anbefalede Dansk Erhverv 

stærkt. 

KL ville undersøge om der findes lignende foreninger som IKA i EU landene og vende tilbage med 

dette så der kunne koordineres etablering en erfaringsudveksling i brugen af det nye indkøbs 

direktiv. 

Efter mødet er i Bruxelles er IKA inviteres til følgende: 

På vegne af Danmarks Faste Repræsentant ved EU Jeppe Tranholm-Mikkelsen inviteres til forårets 

møde i EU-repræsentationens public affairs netværk mandag den 7. april 2014. 

Forårets arrangement vil, med udgangspunkt i erhvervslivets interessesfære, sætte fokus på EU-

domstolens rolle ved indlæg fra de to danske dommere ved EU-domstolen og Retten i Første 

Instans i Luxembourg Lars Bay Larsen og Sten Frimodt Nielsen. 

Ved den efterfølgende netværksreception vil der være mulighed for at tale med fagattachéerne 

samt centralt placerede danske embedsmænd/-kvinder fra forskellige grene af EUs institutioner. 

Det forventes at IKA deltager i dette som en rigtig god start for dialog og kontakt til lov 

beslutningstagerne i Bruxelles. 

 



Herudover vil IKA deltage i dialogmøde med Europa kontoret i Malmø hvor en del af det er en 

forening af leverandører til offentlig sektor i Öresundsregionen, den svenske side. Foreningen 

ønsker at gennemføre et formelt dialogmøde mellem leverandører og medlemmer i IKA. 

Vil du vide mere kontakt IKA`s  EU udvalg ved Ib Thyge Christensen 41 89 71 01 eller e-mail: 

itc@ucc.dk 

 

 


