
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Referat fra møde i IKAs Dialoggruppe den 08.09.2020 kl. 10.00-15.00 

Mødet afholdtes hos SKI, H. C. Hansens Gade 4, 2300 København S 

 

Deltagere: 

Navn Virksomhed Titel 

Jan Sjøgaard Lyreco Major Account Manager Public DK  

Jesper Smidt Carlsen Region Sjælland Udbudskonsulent/Projektleder 

Majbritt Laurine Frødstrup Haderslev Kommune Formand for IKAs Dialoggruppe 

Kontrakt- og Udbudsspecialist 

Peter Bjerrum BENT BRANDT A/S Salgschef/Sales Manager 

Mette Egerup Rich Århus Kommunes Contract Manager 

Karsten Bo Nielsen SKI Chefkonsulent 

Hele Bjerregaard 

Kristensen 

VIA Indkøbskonsulent 

Jesper Langkjær Fællesindkøb Midt Udbud og Indkøbschef 

Bo Kristensen,  Abena Markedschef 

Daniel Bang Christensen Hvidovre Kommune Indkøbs- og udbubdskonsulent 

Christian Gislinge Semler A/S Green Fleet Manager 

Laura Svaneklink 

Substituerer for Felix 

Dalker 

Dansk Industri Chefkonsulent 

 

Afbud 

Ib Thyge Christensen Københavns 

Professionshøjskole 

Indkøbschef 

Casper Helbo -Nielsen Processio ApS Adm. Direktør 

Mogens Toft Aarhus Universitet indkøbschef 

Heidi Wael Uniqa A/S Tender & Contract Manager 

Casper Hilligsøe Heinig Rigspolitiet Sektionsleder 

Thomas Schmidt  Aarhus Universitet  

REFERAT Haderslev Kommune 

Udbud og Indkøb 

Gåskærgade 26-28 

6100 Haderslev 

 

www.haderslev.dk 

 

Dir. tlf. 21621870 

mare@haderslev.dk 

20. august  2020 • Sagsident: 11/28356 • Sagsbehandler: Majbritt Laurine Frødstrup 
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Kim Jelling Ørnbo JDE Professional Danmark Key Account Manager Public 

Sector 

Felix Dalker Dansk Industri  Chefkonsulent 

Mette Jepsen  Region Syd Contract Manager 

• Ivar Næsheim 
 

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB Commercial Excellence Director 

 

 

 

Agenda 

Indledning 

Sagsbehandler:  

 

10:00-10:10 

 

Valg af referent: Majbritt tager tjansen 

Ordstyrer:  

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

 

Flere afbud er kommet relativt sent og har på forskellig vis rod i Corona situationen 

 

 

Opfølgning på seneste møde ( teams) 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

10:10-10:25 

Kommentarer og kritikpunkter fra seneste møde er via IKAs sekretariat videregivet 

til IKAs Bestyrelse.  

 

Sekretariatet har vendt tilbage med  konstruktivt feedback 

 

@Jesper Langkjær – vil du bidrage med kommentarer fra IKAs bestyrelse? 

 

 

Anbefalinger vedr. force majeure er videregivet til IKAs Skabelongruppe. 

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

Jesper oplyser om konstituering mm (Hele konstituering kan findes på IKAs 

hjemmeside) 

Jeanet Vandling er fortsat formand for IKA 
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Jesper Langkjær er IKAs ny næstformand.  

 

Fremadrettet er Casper Hilligsøe Heinig IKAs bestyrelses repræsentant ind i 

Dialoggruppen. 

 

Jeanet Vandling indtræder i det nye Forum for Offentlig Privat samarbejde.   

  

 

IKAs Dialogpris 

Sagsbehandler:  

Kim Jelling Ørnbo  

10:30 -10:50 

På seneste møde blev nedsat en lille task force, som har holdt møde i Middelfart.  

Kim fremlægger forslag til action points 

 

Jesper har også meldt sig på banen med bidrag fra IKAs Bestyrelse 

 

Bilag: 

Indstilling: 

Den nedsatte lille taksforce havde ikke bidrag med, idet hverken Kim Jelling Ørnbo 

eller Casper Helbo Nielsen kunne deltage i mødet. 

 

Jesper Langkjær oplyste at IKAs Bestyrelse har besluttet at nedlægge IKAs 

Dialogpris samt prisen for Danmarks Bedste Udbud. Begrundelsen har været at der 

de senere år har været svært at finde egnede nomineringer. Det har ligeledes været 

svært at adskille de to priser.  

 

Fremadrettet vil der blive arbejdet på at etablere ” IKA-prisen”. Denne skal ikke 

nødvendigvis uddeles hvert år.  

 

Dialoggruppen inviteres til at stille med en eller to repræsentanter ind i IKAs arbejde 

med den nye pris.  

 

Dialoggruppen tager beslutningen til efterretning.  

 

Der tilkendegives fra flere sider enighed med IKAs Bestyrelse i, at det er en klog 

beslutning. Især tilslutter Dialoggruppen sig at temaet for, hvad der premieres kan 

skifte fra år til år.  

 

Jesper oplyser at der arbejdes på en model, hvor IKAs medlemmer kan indgå i 

afstemningen.  

 

Gruppen anbefaler at det fortsat er en eller anden form for pris. De leverandører og 

Ordregiver, der har været nomineret, har set stor værdi i det.  

 

Majbritt finder deltagere til det videre arbejde med IKA Prisen.  
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OBS på maxtræk på rammeaftaler 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

11:00-11:45 

Peter Bjerrum har henledt opmærksomheden på en afgørelse fra EU Domstolen som 

får konsekvenser for den måde vi i Danmark hidtil har brugt rammeaftaler.  

 

En kort praktisk og ikke-juridisk orientering/ Majbritt 

 

En snak om konsekvenser set fra leverandørsiden  

 

Bilag: 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/forbrug-pa-offentlige-

rammeaftaler/?_cldee=bWJyQGJlbnRicmFuZHQuZGs%3d&recipientid=contact-20c0e1246a12e011a94300505699001c-

5e656049602742e291038c241aaeb819&esid=7d3ef47e-2ef6-e911-8162-00155d0517cb 

Indstilling: 

Majbritt giver en orientering om EU Dommen (C-216/17, Autorità Garante ) og de 

forventede praktiske konsekvenser.  

 

Ski bidrager med flere vinkler og stiller sig kritisk overfor den generelle fortolkning 

af EU Dommen. 

 

Klagenævnet for Udbud har i 2020 forelagt n række uddybende spørgsmål for EU-

Domstolen om, hvorvidt anslået og maksimal værdi og mængde på en rammeaftale 

forlods skal angives i udbudsbekendtgørelsen – samt om manglende angivelse skal 

medføre, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning. 

 

Dette svar afventes med spænding fra SKIs side  

 

 

 

Frokost 

 

Arbejdsklausuler og bæredygtighed 

Sagsbehandler:  

Karsten Bo Nielsen 

12:45-13:30 

 

Katrine Pape Huldahl Udbudsjurist og CSR-ansvarlig hos SKI, kommer på og 

fortæller lidt om Arbejdsklausuler, og en smule om bæredygtighed, da der er en 

forbindelse mellem de to. 

 

45 min inklusiv dialog 

 

Bilag: 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/forbrug-pa-offentlige-rammeaftaler/?_cldee=bWJyQGJlbnRicmFuZHQuZGs%3d&recipientid=contact-20c0e1246a12e011a94300505699001c-5e656049602742e291038c241aaeb819&esid=7d3ef47e-2ef6-e911-8162-00155d0517cb
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/forbrug-pa-offentlige-rammeaftaler/?_cldee=bWJyQGJlbnRicmFuZHQuZGs%3d&recipientid=contact-20c0e1246a12e011a94300505699001c-5e656049602742e291038c241aaeb819&esid=7d3ef47e-2ef6-e911-8162-00155d0517cb
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/forbrug-pa-offentlige-rammeaftaler/?_cldee=bWJyQGJlbnRicmFuZHQuZGs%3d&recipientid=contact-20c0e1246a12e011a94300505699001c-5e656049602742e291038c241aaeb819&esid=7d3ef47e-2ef6-e911-8162-00155d0517cb
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Indstilling: Orientering og efterfølgende dialog. 

 

 

Katrine fortæller om SKIs fokus på CSR – arbejdsklausuler og bæredygtighed. SKI 

ser gerne at der i fremtiden konkurreres på klima i stedet for på pris.  

 

SKI strategi bliver fremadrettet at der skal ses på hele kæden: Produktion – fragt – 

lager – levering – anvendelse – afskaffelse. 

 

Ski skal kunne navigere i at kommunerne ikke er samme sted i forhold til fokus på 

om ambitionsniveau ift. bæredygtighed og grøn omstilling.  

 

Kort om arbejdsklausuler. 

Arbejdsklausuler har Danmark som geografisk afgrænsning.  

 

Der er input fra Dialoggruppen omkring at der ifm SKIs hotelaftale kan være 

rengøringsassistenter, der har 8 minutter til at rengøre et hotelværelse.  

 

Katrine påpeger at en del af problemet kan være at underleverandører ikke kender 

de indgåede kontrakter og ved dermed ikke hvilke kontraktskrav, der er ligger i 

kontrakten.  

 

Det er et problem at arbejdsklausuler kun kan rettes imod de kontraktbelagte varer 

ikke mod virksomheden som helhed.  DVS der skal være sekundære funktioner i 

virksomheden, som ikke er omfattet af arbejdsklausuler.  

 

Leverandørsiden gør opmærksom på at hvis der opstår sager i pressen så er det 

vigtigt at have et beredskab til håndtering. SKI monitorerer ikke overholdelse af 

CSR-krav i udlandet man vil reagere, hvis SKI bliver obs. på forlydender. 

  

 

 

Når aftaler skal overgå til drift  

Sagsbehandler:  

Karsten Bo Nielsen 

13:45-14:30 

Anders Lisby Madsen, Kontraktstyringschef i SKI,  kommer og fortæller hvordan SKI 

har dialog med leverandørerne, når aftaler skal overgå til drift. 

45 min inklusiv dialog 

Bilag: 

Indstilling: Orientering og dialog 

Data som ligger til grund for SKI s udbud 

 

• Estimat t forbrugsmængder: 

• Forbrug tidligere år 

• Markedstrends 
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• Indmelding af institutionernes behov. 

 

Leverandørsiden udtrykker stor interesse for fremlæggelse af de kommunale 

indkøbsdata. 

Dette tages med som punkt på næste møde i Dialoggruppen. 

 

Arbejdet med Udbud i SKI 

Organiseret med en strategigruppe og en række ekspertgrupper.  

 

Dr drøftes hvor god organiseringen er når der ikke er en elevatorkommunikation 

mellem strategigruppen og ekspertgruppen. Ski tager dette med hjem som et obs. 

punkt.  

 

Samarbejde SKI – Leverandører 

Ski bruger meget energi på dialog mellem Kunder  og leverandører om konkret brug 

af aftalerne.  

 

Leverandørsiden gør opmærksom på en problematik ift. Ski kataloger og 

prisreguleringer.  Ski kører med 3 decimaler på prisreguleringer. Hvis 

Leverandørerne kører med to decimaler og op og nedrundinger går kataloger i fejl. 

Leverandørerne gør SKI opmærksom på at der på visse varegrupper kan være 

meget små enhedspriser( fordi der sælges 1000 stk. i pakninger) Leverandørerne 

efterlyser en større tolerance 

Krav om opstartsmøder 

Giver ikke mening for leverandører at bruge tid på hvis de er nr. to eller tre på en 

kaskademodel. Chancen for at der indgås er reelt samarbejdet er begrænset.  

 

 

Evt.  

Sagsbehandler:  

 

14:35-14:50 

Alle 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

 

 

Næste møde 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

14:50-15:00 

Næste møde 

 

Beslutning: 

Næste møde er planlagt som 12-12 møde den 26-27 november 2020 På Dis 

kursusejendom Gl Vindinge ved Nyborg. Vi håber det kan gennemføres på trods af 

corona.  
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Majbritt Booker datoerne og der kommer senere en egentlig  tilmeldingsanmodning. 

 

Forslag til Emner: 

SKI opfordres til at fremlægge de kommunale indkøbsdata. ( Majbritt tager dialog 

med Karsten Bo Nielsen) 

 

Sidste nyt om El-biler v/ Christian Gislinge ( Majbritt og Christian tager dialog om 

indhold og vinkel) 

 

Plaststrategi – ( Mette Rich har et forslag til et navn til en evt. gæsteforelæser– 

Majbritt og Mette tager dialog om dette emne) 

 

Redskaber til måling og reduktionen af co2 belastning– måske vil IKAs Tænketank 

for Bæredygtighed bidrage med oplæg.  

 

Samordnet varedistribution ( Majbritt og Jan tage en drøftelse af mulighed for gæst 

vedr. dette emne)    

 

Møde i april 2020 holdes den 21. april 2020 hos Bent Brandt i Aarhus.    

 

 


