
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Mødet afholdes på Gl. Vindinge Kursuscenter, Gamle Vindingevej 17A, 5800 Nyborg 

Deltagere: 

Deltagerliste vedlægges som separat fil  
 

Gæster på 12-12 møde 

Kenneth Skov Jensen, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Indlæg udgår  

 

Lars Wandy Frederiksen, Indkøbschef og afdelingsleder i Haderslev Kommune. 

 

Indledning  

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Ændringer i gruppen 

Ib Thyge Christensen har valgt at udtræde af gruppen. Vi takker Ib for mange års bidrag.  

 

Charlotte Stahll, Salgs- og Tilbudsdirektør, offentlige udbud/kontrakter, Forenede Service A/S har sagt ja 

tak til opfordring på at  blive en del af IKA s Dialoggruppe. Vi bygder Charlotte velkommen.  

 
 
Bordet rundt 

Sagsbehandler:  

Alle 

13:00-14:00 

Ordet er frit for  

• emner der ønskes debatteret i IKAs Dialoggruppe. 
 

• erfaringer, som man tænker gruppen kan have gavn af at høre om 

 

Helle giver en give en lille status på den nye “tænketank”, som er kommet et godt stykke videre, siden 

vi sidst var samlet. 
 

Nedslag fra Bordet rundt: 
 
Helle, fra Via og fra IKAs bæredygtighed- tænketank fortæller at tænketanken er på vej.  
De relevante brancher er repræsenteret. Der mangler stadig at blive tilknyttet en jurist, så de 
anbefalinger som gruppen måtte komme med, overholder alle regler. 
 

Referat 

IKAs Dialoggruppe den 24.-25. november 2022.  

 

Haderslev Kommune 
Udbud og Indkøb 
Gåskærgade 26-28 
6100 Haderslev 
www.haderslev.dk 
Dir. tlf. 21621870 
mare@haderslev.dk 
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Andreas fra Aarhus Kommune  fortæller om at Aarhus Kommune på nogle kontrakter har pålagt sin 
organisation en intern co2 afgift. Forstået på den måde at en given leverandør pålægget et gebyr på 
varerne reguleret efter hvor stor en co2 belastning produktet udøver. Gebyret afregnes retur til 
kommunen, som kan bruge midlerne til co2-reducerende tiltag.  
 
Chalotte fra Forenede Service oplever mange udbud lige nu. Vælger kritisk i hvilke udbud der gives tilbud 
på.  

FS tænker udbuddene lidt som en job ansøgning, og frasorterer dem er der mindst attraktive fx. Ift.: 
Vægtning – vægter pris mere end kvalitet  

Pris og kvalitet  - Er der timer med i vægtningen (og hvordan er timer og gulvvaskemaskiner en del af vægtningen, da 

de to mange gange modarbejder hinanden ift. flest mulige timer og gulvmaskiner og effektivitet/økonomi) 

Kvalitetsbeskrivelserne -  er der for meget skrivebegrænsning på til vi kan udarbejde et ordentligt tilbud eller vores 

transaktionstid bliver for stor pga. skrivebegrænsningen 

Kontraktperiode - længde + optioner 

Prøveperiode/Opsigelsesmulighederne for hhv. ordregiver og leverandør 

Prisreguleringer  

Virksomhedsoverdragelse og vægter den på pris eller er den med refusion 

Er det en kontrakt der lægger optil samarbejde og udvikling eller kontrol og bod 

Geografi i udbuddet (er der store og små institutioner i hver delaftale, er der langt imellem institutionerne) og ift. 

nuværende kunde samarbejde i nærområdet 

Tidspunkt for udførelse (især aht.. fastholdelse af medarbejdere) 

 

Derefter vurderes risiko ift. 

Bod – Førstegangsbod – er der mulighed for genopretning for bod 

Tilbudsliste, - er beregningsgrundlag godt nok eller har den nuværende leverandør har en konkurrencefordel. 

Dokumentation og rapporteringsomfanget (fx timer, uddannelse, kontroller) 

Er der krav som reelt ikke kan opfyldes.  

Fx alle medarbejdere er uddannet inden opstart eller anden svær frist i indkøringsperioden  

Fx tegningsmateriale færdigt med kort frist ift. størrelsen på udbuddet 

Fx krav om Industrivaskeri Energimærkning A – det findes ikke  

 
Felix fra Dansk Industri fortæller, at man i DI bruger meget energi på invasionen og de afledte effekter 
denne har på medlemsvirksomhederne.  
 
Casper fra Comdia fortæller, at Comdia har udviklet værktøj til indkøb på det sociale område.  
 
Christian fra Skandinavisk Motor Co. A/S fortæller om udfordringer med brug af forskellige systemer ved 
brug dynamiske indkøbssystemer på SKI.  
Bilbranchen døjer stadig med at der efterspørges biler, som ikke findes.  
 
Jan Fra Lyreco fortæller om fortsat stort fokus på gensidige transaktionsomkostninger.  Oplever at der er 
forholdsvis store omkostninger forbundet med mikroskopiske afvigelser. Efterlyser et minimum for 
tolerance hos det offentlige for ikke at spilde hinandens tid, men noget der økonomisk er ligegyldigt.  
 
Christina, JDE Kaffe - Er udfordret af at mange udbud på én gang.  Efterlyser ligesom på bilområdet at der 
ikke laves urealistiske kravspecifikationer. Opfordrer til mere markedsdialog for at undgå at der stilles 
krav der ikke kan honoreres af markedet.  
 
Jesper fra Region Sjælland – I regionens indkøbsfunktion har man været udfordret at stor 
personaleudskiftning.  Der er nu oprettet en halv stilling med fokus på grønt- og cirkulært indkøb. 
Regionen arbejder meget med markedsanalyse og høringer forud for udbud. Også mhp at stille de 
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realistiske bæredygtighedskrav.  
 
Karsten fra SKI beretter om stort fokus på inflationen og ekstraordinære prisreguleringer på visse 
skiaftaler. Ski overvejer om der i fremtiden skal indarbejdes hardship-klausuler i aftalerne.  
Ift bæredygtighed er Ski blevet opmærksom på at der er rigtig meget co2 at spare ved en længere 
leveringsfrist på f.eks. computere. (Der dermed kan sejles hertil i stedet for at blive fløjet ind)  
 
Charlotte, fra C.Hardam - Oplever stor forskel i holdningen hos kunder ift.  ekstraordinære 
prisreguleringer.  
Opfordrer til mere gensidige vilkår i kontrakter f.eks. på opsigelsesmuligheder.  
Overvejer om man indarbejder muligheder for tidsfristforlængelser i varekøbskontrakter. 
Foreslår at arbejde med flere indekser i samme tilbudsliste. 
 
Gør opmærksom på at hard-ship klausuler ikke er en del af dansk lovgivning men er en del af 
international lovgivning som ikke er implementeret i dansk lovgivning. Man bevæger sig med hardship-
klausuler ud på ukendt land.  
 
 

 

Sikker kontraktindgåelse - i en krisetid 

 

Sagsbehandler:  

Charlotte Hardam/ Majbritt Frødstrup  

15:00-17:00 

 

IKAs Dialoggruppe - med repræsentanter fra begge sider af det offentlige/private samspil  -  kan tale om 

ulemper og konsekvenser ved kontraktindgåelser i den indeværende krisetid. Især findes nedenstående 

emner relevante: (ikke afgrænset): 

• Manglende interesse i bud på offentlige kontrakter 

• Længde på kontrakter 

• Opsigelsesmuligheder også fra leverandørerne 

• Leveringsbetingelser 
o Bod 
o Dækningskøb 

• Prisregulering  
o Indeks 
o Hyppighed 
o Uforudseende prisstigninger i markedet (Ukraine – Corona – evt. nye kriser) 

• Erstatningsbetingelser 
o Ansvarsfraskrivelse 

▪ Produktansvar 
▪ Erhvervsansvar 

 

Ovenstående emner opleves som udfordrende for såvel tilbudsgivere som Ordregivere, både i forhold til 

leveringssikkerhed – udbudsregulering – leverandørrisici ved bud og indgåelse af offentlige kontrakter.  

Dialoggruppen vender en overordnet tilgang til udfordringerne.   

 

Vi trækker i arbejdstøjet og producerer nogle anbefalinger om  

”Sikker kontraktindgåelse - i en krisetid”  

 

Anbefalingerne er tænkt til IKAs medlemmer, IKA’s Bestyrelse og DI DE m.fl.  
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Det praktiske 

Problemstillingerne er formentligt branchespecifikke.  Derfor er oplægget at Dialoggruppen deler sig op i 

mindre grupper, der hver får et emne eller flere og skal komme tilbage til plenum med et oplæg omkring 

udfordringer og konsekvenser. 

 

Charlottes slids fra introen sendes ud med referatet. 

 

Der vedlægges et særskilt dokument med opsamlede pointer og anbefalinger.  

 

 
 

Fredag den 25.11.2022 
 

Ønsker til debat-emner i Dialoggruppen 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup  

09:00-10:00 

 
Værdiskabelse og legitimitet i offentligt indkøb 
 
Med udgangspunkt i Haderslev Kommunes arbejde med Indkøbs- og Udbudspolitik samt ditto Strategi vil 
indkøbschef og afdelingsleder i Økonomi og Løn i Haderslev Kommune Lars Wandy give et indspark til 
Dialoggruppen vedr. offentligt indkøb i et værdiskabelsesperspektiv.   
 

Tak til Lars for et godt oplæg og for at få tændt op under Dialoggruppen  
 
Slids fra oplægget sendes med referatet.  
 
 

 

Sagsbehandler:  

Casper Hilligsøe Heinig / Charlotte Sander 

10:30-12:00 

Nyt fra IKAs Bestyrelse. 
Evaluering af IKA prisen 
Drøftelse og klarlæggelse af afstemningsregler for IKA -Prisen  
 

• Der skal præsideres følgende vedr. håndtering af IKA prisen: 

• Må man indstille sig selv? 

• Må man stemme, hvis den organisation, man repræsenterer, er nomineret? 

• Må man stemme hvis man har indstillet nogen til prisen? 

• Må man evt. stemme blot ikke på sin egen kandidat (grandprix-modellen) 

• Skal man vælge om man ønsker at stemme – hvis man ikke kan stemme på sin egen kandidat 

eller egen organisation? 

• Skal det være en pligt at afgive sin stemme, når man sidder i dialoggruppen? 
 

IKA-Prisen 
IKAs Bestyrelse har evalueret på IKA prisen og har besluttet at IKA prisen ikke uddeles fremover.  
Dialoggruppen tilslutter sig betragtningerne. 
 
Samspil mellem IKA Bestyrelse og IKAs Dialoggruppe (Drøftes videre på næste møde) 
Charlotte efterspørger om IKAs bestyrelsesmedlemmer kan inviteres til Dialoggruppen Årsmøde? 
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IKAs Bestyrelse anerkender kvaliteten og værdien i Dialoggruppen arbejde. Hvordan kommer det store 
udbytte fra IKAs Dialoggruppe ud at flyve til gavn for hele IKA? 
 
Har Dialoggruppen tilstrækkelig mulighed for at stille forslag til IKA Bestyrelse? 
 
Skal dialoggruppen have sit eget spor på Årskonferencen? 
 
Kan anbefalinger i IKAs Dialoggruppe løftes via DI – SKI -IKA?? 
 
Opdatering af Dialoggruppen side på IKA.dk 
Skal vi tilrette siden eller skal vi bestræbe os på at leve op til det det det står på siden? 
Hvordan får vi drevet siden?  
Teksterne på Dialoggruppen side gennemgås på næste møde. 
 
ÅK 24 Kickoff 
Ikas Dialoggruppe inviteres til at deltage med 4 personer til kickoff-møde den 31. januar 2023  
Det blev lidt først til mølle og følgende deltager på vegne af Dialoggruppen: 
 
Majbritt Frødstrup, Haderslev Kommune – Formand for IKA Dialoggruppe 
Carsten Hansen, Abena 
Christian Gislinge, Skandinavisk Motor 
Jan Sjøgaard, Lyreco 
 
Undertegnede (Majbritt) beklager, hvis nogen føler sig snydt for muligheden. Det har ikke været 
hensigten at holde nogen ude – det blev bare lidt hektisk til slut i årsmødet.  
 
Opfordring til Skabelongruppen 
Dialoggruppen opfordrer IKAs Skabelongruppe til at opdatere skabelonerne ift den nye verdensorden. 
(bilag om pointer fra workshop kan sendes til skabelongruppen) Derudover bør de seneste ændringer af 
udbudsloven indarbejdes i IKA skabelonerne.  
 

 

Kommende møder  

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Kommende møder: 
 

Forår 2023 

Tid og sted: Den 28. marts kl 10:00-15:00 hos Abena A/S, Egelund 35, 6200 Aabenraa  

 

Sommer 2023 

Tid og sted: Den 15. juni 2023 kl 10:00-15:00 hos Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København V 

 

Årsmøde november 2023 

Tid og sted: Den 23.november 2023 kl 12:00 - 24. november 2023 kl 12:00 På Gl. Vindinge Kursuscenter, 

Gamle Vindingevej 17A, 5800 Nyborg 

 

HUSK Tilmeldinger fremover til IKA sekretariat – der sendes ikke bookinger i Outlook.  

  

 


