
 
Fællesdag for Tænketanke 
Den 11. april 2018 
Comwell Middelfart 
Deltagere fra Controllernetværket: 
Indkøbsfællesskabet IFIRS  Maja Soo Ryun Fuglsang  Contract Management og Controllernetværket  
Frederikshavn Kommune  Robert Møller  Controllernetværket  
Gentofte Kommune  Peter Pekala   Controllernetværket  
SamAqua A/S   Inge Egebro Pedersen  Controllernetværket  
Silkeborg Kommune  Lonnie Langager  Controllernetværket  
Silkeborg Kommune  Inger Nyholm   Controllernetværket  
Struer Kommune  Melisa Budimovic  Controllernetværket  
Struer Kommune  Marianne Lisbjerg  Controllernetværket  
Struer Kommune  Louise Primdahl  Controllernetværket  
Sønderborg Kommune  Karen Lise Nyholm Torp  Controllernetværket  
Aarhus Universitet  Jocelyne Bou Zeid  Controllernetværket  
Vesthimmerlands Kommune Jacob Helenius  Controllernetværket 
 
 

HighLights fra IKA’s præsentation: 
Tilmelding til netværk kan se gennem IKA 
  
Ansvar for tovholder 
• Dagsorden, referat og program bliver lagt på IKA.dk - OBS! 
• Medlemsliste opdateres til IKA 

  

HighLigths fra Værdifulde faglige netværk - sådan gør du! Sara Redin, 

Redin Consult 
  

Udviklingsstadier: 
  
Etablering -> Udvikling -> konsolidering -> Uformelt 
  
Møde skal være relevant. Oplægsholdere skal informeres om formål. 
Et fagligt indlæg skal også indeholde de områder der har givet problemer. 
  
"Siden sidst" kan blive ved og ved. Kan være dræbende. 
Giv 2-5 min. til at tænke over hvad man hver især vil sige, skriv ned og så tag runden.  
Pauser - snakke videre om de emner der interesserer en. 
  
Undgå at samme pointe gentages. Skriv evt. dine pointer ned og streg ud, hvis de er fremført. 
  
Årshjul vigtigt. 
  
Mødeformer: Tænk ud af rammerne. ”Studietur”. Gåtur med nogen af dem man ikke plejer at snakke med. 



Gruppeopgave Controllernetværket.  
Lisbeth Sloth fra E-handel netværket Bubobubo var med på en lytter, da E-handel’s gruppen ikke var så 
godt præsenteret. 
 
 
Tovholder: Overordnet ansvar for gruppen og kontaktperson til IKA.  Det blev besluttet på mødet at Robert 
Møller fra Frederikshavn Kommune er tovholder for Controllernetværket.  
  
Mødeleder: Planlægger og styre et møde. Ny mødeleder hver gang. Gerne to personer som mødeleder, så 
er der mindre arbejde for den enkelte.  
  
 
Årshjul for gruppen: 
2 gange om året 
 
Næste to møder: 
Efterår 4. okt 2018 
Emne: Præsentation af forskellige indkøbssystemer 
Mødeleder: Inge + Karen 
Sted: Århus + Skype 
 
Forår 4. april 2019 
Emne: E-handel Tænketank fællesmøde  
Mødeleder: Peter + Jacob 
Sted: Odense 
 
Emner:  
Genbrug "siden sidst" til at genererer emner til møderne 
 
Ønske om Fællesmøde med E-handel og Contract Management 
E-handelsnetværket består primært at Systemleverandører og Vareleverandører 
Contract Managementnetværket er et nystartet netværk 
 

Evaluering af gruppen: 
  
Hvad fungerer godt og skaber værdi? 

• Dele og spare med hinanden 
• Giver netværk, man kan kontakte, når man har spørgsmål 
• Hvis man skal udføre nye opgaver, kan man spørge en fra netværket. Eks. Ved skift til nyt system.  
• Mødes med ligesindede 
• Bordet rund har været godt. Evt. lave subgrupper i forhold til hvad man har fokus op 
• Godt med eksterne oplæg 
• Godt med dagsorden og nyt emne hver gang 
• Godt med forskellige modningsgrader, så vi har forskellige erfaringer 

 
Hvad kunne blive bedre? 

• Udnyt skypemøder bedre - så alle er en del af mødet. Mødeleder der styre talerækken. 
• Bedre forum til at dele erfaringer, i forhold til LinkedIn. Så vi kan udnytte netværket mellem 

møderne. 



• Undersøg med IKA. Får ikke mail fra LinkedIn, ved nye opslag i gruppen 
• Nye mødeledere hver gang, så de varierer hvem der står for arrangementerne 

  
Ønsker til nye/Flere medlemmer:  

• Har ikke Sjællandske medlemmer ordentligt med 
• Vi vil kunne få god gavn af at få flere Sjællænder med, da vi måske arbejder forskelligt. 

(Bubobubo) 
• Der er overvægt af kommuner i netværket. Det vil være godt hvis også andre organisationstyper 

blev bedre repræsenteret. Eks. Indkøbsfællesskaber, Forsyningsbranchen, 
Uddannelsesinstitutioner, Regioner.  

• Evt. henvende sig til mulige medlemmer og reklamerer for hvad man får ud af netværket.  
• Evt. Undersøg med IKA hvem der har en repræsentant med i Controllernetværket, og hvem der ikke 

har. Og vi kan efterlyse nye medlemmer gennem IKA 
 
Værdifulde møder/Ideer: 

• Danfoss Universe tur 😊 
  
Emner til nye møder/Ideer fra Tavlen: 

• Håndtering af udlæg og kreditkortkøb 
• Compliance 
• E-handel 

• Egnet/Uegnet aftaler 
• Inviterer Tænketank til møde 
• Punch Out 
• Katalogkvalitet + input 
• Øge E-handel 

• Fællesmøde med Contract Managementgruppen 
• Fællesmøde/invitation af FUS - Fællesudbud Sjælland. Kasper Skau. 
• Præsentation af systemer 

 
• Kommunikation 

• Decentrale brugere 
• Mellemledere 

  
• Input til ledelsesinformation 

• Erfa-systemer 
• Fokusleverandør  

• Leasing 
• Priskontrol 

• Fakturakontrol før bogføring 
• Gevinstberegninger - antal leverandører 
• Udbudskategorier 
• Kendskab til kontrakter (Hvordan indhentes de fra organisationen) 
• Fakturamatch 
• Benchmark på antallet af leverandører:  

• Mål kan være: antallet af leverandører = antallet af medarbejdere  
 

 


