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Dagsorden til møde i IKAs Dialoggruppe 

 
Tid: 24. april 2019 klokken 10:00 – 15:00 

 

Sted:  Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C (Jeg har ikke modtaget et 

lokalenummer, men der sidder altid flinke folk i informationen, så man må 
spørge eller se på infotavle).    

 
Afbud fra: 

Navn Virksomhed Titel 

Mickey Abben Johansen SKI Markedschef 
 

Felix Dalker Dansk Industri chefkonsulent 

Bo Kristensen Abena markedschef 

Daniel Bang  
Christensen 

 
 

Hvidovre Kommune Indkøbs-og udbudskonsulent 

 
Forventede deltagere: 

Navn Virksomhed Titel 

Casper Helbo -Nielsen Processio Aps Adm. Direktør 
 

Charlotte Hardam SamAqua Indkøbschef 

Christian Gislinge Skandinavisk Motor Co. A/S B2G Rådgiver 

 

Heidi Wael Uniqa A/S Tender & Contract Manager 

Ib Thyge Christensen 

 

Københavns  
Professionshøjskole 

Indkøbs- og  
Regnskabschef 

Ivar Næsheim Essity 
 

Commercial Excellence Director, Re-
gion NorthWest 

Health and Medical solutions 
 

Jan Sjøgaard 
 

Lyreco Major Account Manager Pub-
lic DK  

Jesper Langkjær Fællesindkøb Midt Indkøbschef  
 

Karsten Bo Nielsen SKI A/S Chefkonsulent kundeans-
varlig 

Kim Jelling Ørnbo JDE Professional Danmark Key Account Manager Public 
Sector 

Majbritt Laurine Frød-
strup 

Haderslev Kommune Formand for  
IKAs Dialoggruppe 
 
Kontrakt- og Udbudsspecia-

list 

Mette Rich 
 

Aarhus Kommune 
 

Contract manager 
 

Peter Bjerrum 
 

BENT BRANDT A/S Salgschef/Sales Manager 

Pia Ziegler IKA Medlem af IKA’s Bestyrelse 
 

Sektionschef 
Forsvarets Materiel og Ind-
købsstyrelse 

Thomas K. Schmidt Aarhus Universitet Udbudskonsulent 

Thomas Pliniussen Sunrise Medical Sales Manager 
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1. Velkommen  

Sagsbehandler:  
Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 
 
Velkommen til de nye 
 
Peter Bjerrum Bent Brandt A/S 
Thomas K Schmidt, Aarhus Universitet 
 

 
  

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 

 
 Der mangler stadig et medlem fra regionerne.  
 
Gruppens medlemmer opfordres til at prikke til potentielt interesserede kontakter i regio-
ner.  
 
Hvad med staten? Er Pia Ziegler den eneste fra Staten. Bør vi gøre en indsats for at få en 

mere fra staten. Ex. Rigspolitiet. Karsten Bo Nielsen. 
 
Mette inviterer Helle Bjerregaard fra Via. (Majbritt vender den lige med Ib, inden Mette invi-
terer Helle). 
 
Jan Sjøgaard er i dialog med Region Syd ift. deltagelse. Jan følger op. Andre opfordres til at 
byde ind, såfremt der er en indfaldsvinkel til Regionerne omkring deltagelse. 

 
Der er ret stort frafald. Dette skal der følges op på. + referant rollen. Turnus? 
 

 
2. Siden Sidst 

Sagsbehandler:  
Majbritt Laurine Frødstrup 

 

 
 Høringsorgan for IKA 

 
 IKAs Årskonference 

- Dialogprisen, kort orientering proces evalueres i selvstændigt punkt 
- Dialogtorvet. 

 
- Er der pointer fra ÅK 2019, som Dialoggruppen skal videregive til IKAs Bestyrel-

se? 
 

 Forespørgsel til IKAs Bestyrelse vedr. Folkemødet 
 
 

 

Bilag: 
 

Indstilling: 
 

Beslutning: 
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Gruppen beslutter, at 
Alt gik fik ift. uddeling af priser. 
 
Dialogtorvet – kan godt gøre noget lignende, men der skal være fokus på en anden måde. 

Der skal være opfølgning ift. de deltagende interesseorganisationer. 
Vi skal være tidligere ude næste gang. Vi skal markedsføre hvad udbyttet kan være, ved at 
komme rundt. Der kan iværksættes en projektgruppe angående dialogtorve; Majbritt, Kim, 
Mette, Peter. Der skal være mulighed for profilering af NGO’ere. Der skal være et balanceret 
niveau. 
 
Når der er ønsker til mening fra Dialoggruppen har det fungeret fint med udsend og kom-

mentar til dialoggruppen. 
 
Leverandørsiden føler sig ikke velkommen il BellaCentret. Dette er udtrykt for IKA.  
Baren lukker selvom der er mange mennesker. Ingen betjening. Der udtrykkes en følelse af 
ikke at være en del af konferencen. Ny lokation bør overvejes. Odeon kunne være en mu-
lighed. Aarhus Ø kunne være en mulighed ift. konference og overnatning. Evt. fra 2021. 
 

Der vil formentlig foregå en evaluering i IKA Bestyrelse efter at arrangement har kørt 2 år. 
 
Der er udfordringer med opsætning af stande for leverandørerne. 
 
IKAs bestyrelse deltager ikke på Folkemødet. Genoptages deltagelse bør IKA Dialoggruppen 
være repræsenteret. Deltagelse skal være på IKAs regning. Vi flager at vi ønsker at være 

repræsenteret. 
 
Model for afholdelse á la Aarhus. Så der lukkes ned fredag. Fest afholdes torsdag osv. 
 
 

 
 

3. Opfølgning på referat fra 12-12 mødet I november 2018 transaktionsomkostnin-
ger 

Sagsbehandler:  
Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund:  
OBS.-punkter vedr. transaktionsomkostninger 
På 12-12 mødet november 2018 aftaltes der at ændre anbefalinger til OBS.-punkter. Ud fra 

referat er udarbejdet et udkast til bilag, som når det er godkendt kan lægges på Dialog-
gruppens subsite på IKA hjemmeside. 
 
. 
 
 

Bilag: ”OBS.-punkter vedr. transaktionsomkostninger” 

Indstilling: at bilaget gennemgås og evt. godkendes  

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 
Dokumentet skal sendes forbi en IKA sekretariatet. Afsnittet omkring e-handel skal af-
stemmes med IKA e-handelsgruppen 

 

4. Opfølgning på referat fra 12-12 mødet I november 2018 Leverandørsidens udfor-
dringer 

Sagsbehandler:  
Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund:  
Leverandørsidens udfordringer 
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På 12-12 mødet november 2018 blev der på opfordring fra IKA formand drøftet ” Hvor ser 
Leverandørsiden de største udfordringer, når man modtager udbudsmateriale”. 
Der efterspørges 3-5 indsatser” 
 

 
 

Bilag: ”Leverandørsidens største udfordringer, når man modtager udbudsmateriale? 

Indstilling: at bilaget gennemgås og evt. rettes til så det kan lægges på Dialoggruppen 
subsite på IKA hjemmeside. Skal dokumentet have en anden overskrift? 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 

Dokumentet skal have en anden overskrift; Obs punkter på udbudsprocessen. 
 
 
Input fra leverandørsiden. Tilbudsafgivelse; x-antal procent positioner skal være udfyldte og 
korrekte. Strategisk vigtigt varer markeres, må ikke indeholde fejl. 
 

Der skal medtages høringsfase, høring af udbudsmateriale til leverandørerne, hele er evt.. 
dele af materialet. Der skal lægges 30 dage til høringssvar. 
 
Slip data fri. Udbudsplan bør ikke ligge i PDF men i Excel. Evt. IKA ”Månedens guldkorn”.  
 
 

 

 
4. Prisdifferencer - Indkommet forslag til dagsorden 

Sagsbehandler:  
Jan Sjøgaard 

 

Baggrund: 

”Prisdifferencer” – hvad er ret og rimelig praksis, når ordregivere og leverandører skal udrede 

evt. prisdifferencer. 

 
 

Bilag:0 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 
 

Kan der findes et rimeligt niveau for hvor langt man kan gå tilbage. Indførsel af bagatelgrænse. 

Købers ordre ID kan tilknyttes projekt eller SKI aftale. 

 
5. Nyt fra IKAs Bestyrelse 

Initiativtager 
IKA formand Jeanet Vandling / Pia Ziegler 

 

Baggrund: 

 
Nyt fra IKAs Bestyrelse? Er den nye bestyrelse konstitueret?  
 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

 

 
6. IKA Dialogpris 

Sagsbehandler:  
Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 
 Evaluering af seneste proces.  
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- Sekretariatets bidrag. 

 
- Hvordan finder vi en vinder? 

              Der var lagt op til en pointgivning ift. kriterierne for modtagelse af prisen – men 
det endte med på mødet i november 2018 at det var flertals ønske om en af-
stemning. Hvad vil vi fremover? 

 
 Forslag til at der ændres i kriterierne for IKAs Dialogpris så den adskiller sig mere fra 

Danmarks Bedste Udbud. 
  

 

Bilag: https://www.ika.dk/aktivitet/ika-aarskonference/ika-dialogprisen/ 

Indstilling: At kriterierne for nominering om modtagelse af IKAs Dialogpris justeres en 
anelse, således at IKAs Dialogpris bliver mindre udbudsorienteret og mere orienteret om-
kring dialog i hele samarbejdet.   

Beslutning: 

Gruppen beslutter, at 
Sekretariatet gjorde et rigtig fint arbejde ift, dialogprisen. 
 
Kriterierne skal lægges tydeligere frem. Der bør fortsat kunne stemmes. Gør proceduren 
mere enkel. 
 
Ændringer til kriterierne på hjemmseiden: 

 
 Åbenhed, konstruktiv dialog. Slet ”til f.eks. spørgemøder” og slet ”klare og tydeligere 

evalueringer.”  
 

 Ved opfordring til nominering skal det tydeliggøres at dette er dialogprisen for den 
gode aftale, og at de ikke har noget med udbud at gøre. 

 

 Prisen tildeles en organisation eller en person, som gennem dialog har bidraget med 
nytænkning. 

 
 Man kan ikke nominere sig selv. 

 

 
7. Næste møde.  

 

Sagsbehandler:  
Alle 

 

Baggrund: 
 

Bilag: 

Indstilling: 
At punkterne:  

- ”Cirkulær økonomi/bæredygtighed. 
o Oplæg/indspark ved Klimasekretariatet i Aarhus Kommune. 

- Innovation.  
o Hvordan kan ordregiver komme i bedre dialog med tilbudsgivere/leverandører? 
o Udbudsformer.  

o Idebank ved Proccessio. Oplæg herom på næste møde. 
- Fremtidens varelager- og logistikløsning. 

 
Sættes på dagsorden i september 2019 
 
 

https://www.ika.dk/aktivitet/ika-aarskonference/ika-dialogprisen/
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Beslutning: 
Næste møde er aftalt til 5. september 2019 og afholdes på  

Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1199 København V 
 
Tema for 12/12-møde  
– hvordan deler vi viden? 
 

Cirkulær økonomi/bæredygtighed 
- Aarhus Kommune – (Majbritt) 

- DKI Logistic - (Majbritt) 
- SKI - (Majbritt) 

 
Udfordringer fra det enkelte medlem, ”bordet rundt” den 5. sept.  

Som oplægsholderne kan forholde sig til og indarbejde i deres oplæg på 12/12 mø-
det.  

 

 
8. EVT.  
 

Sagsbehandler:  
Alle 

 

Baggrund: 

 
Måske en lille rundvisning på Aarhus Kommunes pragtfulde rådhus 

https://da.wikipedia.org/wiki/Aarhus_R%C3%A5dhus 

 

Bilag: 

 

Beslutning: 

Gruppen beslutter, at 
 
Tak for referat og for en fin rundvisning, Mette  

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Aarhus_R%C3%A5dhus

