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Dagsorden til møde i IKAs Dialoggruppe 

 
 
 
Sted:  Haderslev Rådhus, Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev i Bygning B 2. sal 

lokale 601-602  
 
  
 
Tid: Den 25. april 2018 kl 10-14.30 
 
 
 

1. Afbud fra: 
Navn Virksomhed Titel 

Anja Piening LL.M. Partner, advokat 
 

Mickey Abben Johansen SKI Markedschef 
 

Kim Jelling Ørnbo JDE Professional Denmark Key Account Manager Public 
Sector 
 

Ivar Næsheim 
Essity Denmark A/S 

Commercial Director Health and 
Medical solutions 
 

Thomas Pliniussen Nyt job fra 1. maj 2018 hos 
Sunrise Medical 

 

Mette Rich 
 

Aarhus Kommune 
 

Contract manager 
 

Jesper Langkjær Fællesindkøb Midt Indkøbschef  

   
 
  
Ordstyrer: Ib Thyge Christensen  
 
Referent: Majbritt Laurine Frødstrup  
 
Bemærkninger:  
 

2. Dagsorden  
• Velkomst v/ Ib Tyge Christensen 

 
• Siden Sidst v/ Ib Tyge Christensen 

 
• Dialog med IKA’s Bestyrelse 

 
• Samarbejde med IKA’s sekretariat 

 
• Konstituering af gruppen  

 
• Evt.  
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3. Deltagere: 

 
    

INI Navn Virksomhed Titel 

 Felix Dalker 
 

DI Service 
 

Chefkonsulent 

 Ib Thyge Christensen 

 

Københavns Professionshøjskole 
 

Indkøbs- og  
Regnskabschef 
 

 Jan Sjøgaard 
 

Lyreco Major Account 
Manager Public DK 
  

 Majbritt Laurine Frødstrup Haderslev Kommune Udbudskonsulent 
 

 Christian Gislinge Skandinavisk Motor Co. A/S B2G Rådgiver 
 

 Charlotte Sander IKA  Sekretariatsleder 
 

 Jeanet Vandling IKA Formand 
 

 Pia Ziegler IKA Bestyrelsesmedlem 
 

 Daniel Bang Christensen Indkøbs-og udbudskonsulent Hvidovre  
Kommune 

 Bo Kristensen Abena A/S Markedschef 
 

 Casper Helbo Nielsen Processio ApS Adm. Direktør 
 

 Heidi Wael Uniqa A/S Tender & Contract 
Manager 
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4.  Siden sidste møde 
 

Sagsbehandler:  
Alle 
 

 

Baggrund: 
Opfølgning på sidste møde 
 

Bilag: 
Er bilag til punktet? 
 

Indstilling: 
Gensidig orientering 
 

Beslutning:  
Ib Thyge Christensen orienter om sammenlægning af flere skoler til Københavns Professions-
højskole, hvor Ib fortsætter i stilling som indkøbs- og regnskabschef for den sammenlagte 
institution. 
 
Felix Dalker orienterer om, at DI har været involveret i lovforberedende arbejde ift. Krav om 
beredskabsplaner ved konkurser i virksomheder, der leverer hjemmepleje mm. 
Har siddet i udbudspanel om den gode kontrakt – der er et nyt projekt på vej omkring ”det 
gode udbud”. Felix vil evt. gerne inddrag IKAs Dialoggruppe i dette.  
 
Heidi Wael fra Uniqa har bruget meget til på klagesag – hvor det principielle handler om or-
dregivers pligt til at sikre sig at det tilbudte lever op til stillede krav.  
 
Casper Helbo-Nielsen og Processio videreudvikler platform til lokal handel. Udarbejder en 
version til Grønlands Handel. Arbejder på en platform til FN. 
Overvejer en platform til dynamiske indkøbssystemer.  
 
Jan Sjøgaard oplyser, at der i Lyreco stadig er god stemning efter at have vunder SKI forplig-
tende aftale på kontorartikler. Derefter vundet flere udbud fra kommuner som valgte ikke at 
gå med på forpligtende SKI aftale.  
Gebyrer på små ordrer har hjulpet lidt på udlusning af miniordrer. Men dette arbejde er ikke i 
mål. Fortsat fokus på transaktionsomkostninger.  
 
Bo Kristensens oplyser, at Abena er glade for at have vundet SKI forpligtende. Ser frem mod 
næste SKI udbud og håber at branchen sammen med ordregivere kan sende fælles budskab 
til SKI om, hvordan udbuddet gøres bedst muligt.  
Arbejder på individuelle sup-sider, hvor borgere, som har bevilling, selv kan bestille efter 
reglerne om frit valg. Når borgeren bestiller noget, der er dyrere end det der er bevilget, fin-
der systemet selv ud af at fakturere kommunen for det bevilgede beløb og borgeren for det 
resterende beløb op til varens pris.  
Arbejder også på at introducere andre produktområder på samme måde.  
 
Daniel Bang Christensen beretter om, at Hvidovre Kommune pt implementerer e-handel. De 
har indkøbt ”Rakat” og introducerer en punch out løsning til Hørkram på fødevarer.  
 
Christian Gislinge fortæller om SKI dynamisk indkøbssystem på biler. Hidtil er systemet brugt 
meget begrænset. Der efterspørger ”fantasibiler” dvs. biler som ikke findes på markedet.  
Dertil kommer at kravspecifikationerne i udbuddet ikke var realistiske f.eks. krav til indven-
dige mål ikke er forenelige med de minibiler, der efterspørges.  
 
Majbritt Laurine Frødstrup oplyser, at hun er blevet i jobbet hos Haderslev Kommune, men at 
jobbet har ændret karakter i retning af konsulent på det udbuds-juridiske område for organi-
sationen samt for indkøbsfælleskabet SUS. 
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5. Dialog med IKAs Bestyrelse 
 

Sagsbehandler:  
Den der har indstillet punktet? 
 

 

Baggrund: 
Hvad er baggrunden for punktet? 
 

IKA s formand Jeanett Vandling samt bestyrelsesmedlem Pig Ziegler vil deltage i den 
første del af mødet  
 
Hvordan kan IKA og Dialoggruppen bedst muligt samarbejde og skabe værdi. 
 
Opfølgning på henvendelse til IKAs Bestyrelse i december 2017 

 
 

Bilag: 
Oplæg fra Dialoggruppen til IKAs Bestyrelse fra december 2016 
 

Indstilling: 
At forventninger afstemmes og samarbejdet aftales 
 

Beslutning: 
IKA’s Dialoggruppe efterlyser konkrete opgaver fra IKAs Bestyrelse. ”Spil os – vi er fri!”  
 
Dialoggruppen ønsker at være høringsorgan i sager, hvor dette giver mening for IKAs Besty-
relse.  
 
I IKAs Dialoggruppe giver mulighed for direkte dialog med leverandørsiden - ikke om konkre-
te faglige spørgsmål som i andre tænketanke – men i mere overordnede spørgsmål generelt 
og i særdeleshed i spørgsmål der drejer sig om dialog og samarbejde mellem ordregiverside 
og leverandørsiden. Et eksempel på dette kunne have været Markedshotline, som nyligt er 
introduceret på IKAs hjemmeside.  
 
Ikas Bestyrelse inviterer 3-4 medlemmer af Dialoggruppen til at deltage i planlægning af 
IKAs årskonference 2019. Dette aftales. 
 
Formand for Dialoggruppen søger for at Dialoggrupppen er repræsenteret.  
 
Repræsentanterne fra IKAs bestyrelse har hørt Dialoggruppens opfordring til at bruge Dialog-
gruppen og vil tage dette med på mødet med bestyrelsen.  
 
På IKAs bestyrelsesmøde den 7. december 2018 blev der besluttet at der fremover skal være 
sidde en repræsentant fra bestyrelsen med i Dialoggruppen. På næste bestyrelsesmøde dvs. 
26. april 2018 - aftales, hvem fra IKA’s Bestyrelsen der vil være tilknyttet Dialoggruppen. 
 
Efter mødet er oplyst at Jeanet Vandling vil være bestyrelsens repræsentant i Dialoggrup-
pen.  
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6. Samarbejde med IKAs sekretariat 
 

Sagsbehandler:  
Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund:  
På baggrund af dialog mellem Majbritt Laurine Frødstrup og Charlotte Sander om en kvali-
tetsforbedring og administrativ hjælp til ”drift” af Dialoggruppen, vil Charlotte Sander deltage 
under dette punkt og oplyse om, hvad sekretariatet kan være behjælpelige med og komme 
med forslag til hvordan ”driften” kan organiseres, herunder hvordan sekretariatet kan under-
støtte Dialoggruppens arbejde. 

bl.a. 
 
o Årsplan, hvor de næste møder afholdes og hvem der står for indholdet.  
o Datoer i IKAs kalender på ika.dk. Deltagere på møderne kan evt. gå ind og tilmel-

de sig for et helt år.  
o Hvis I ønsker det, kan møderne afholdes hos IKA, som sørger for det praktiske 

med lokale og forplejning. Det koster 250 kr. per. Person.  
 
 

Bilag: 
 

Indstilling: 
Aftale om arbejdsdeling i dialoggruppen samt samarbejde med IKAs sekretariat 
 

Beslutning: 
Charlotte Sander gennemgår hvad IKAs sekretariat kan være behjælpelige med. 
Som opfølgning på spørgsmål rejst på mødet i Dialoggruppen i december 2017 - oplyser 
Charlotte at det er muligt at lave en sup-site til IKA’s hjemmeside således at Dialoggruppen 
kan få sin egen side. 
 
Charlotte oplyser (efter mødet) at andre tænketanke har oprettet lukkede LinkedIn grupper 
hvor dialog mellem gruppens medlemmer kan foregå. Dette kan evt. være en mulighed for 
Dialoggruppen. 
 
Sekretariatet foreslår at proceduren omkring IKAs Dialoggris følger samme femgangsmåde 
som procedurens for ” Danmarks Bedste Udbud”. 
 
 
Det aftales at IKAs Dialoggruppe vil gøre brug at sekretariatet tilbud om assistance – dog vil 
møderne i det kommende år stadig gå på skift hos deltagerne.  
 

 
7. Konstituering af gruppen og valg af formand 

Sagsbehandler:  
Ib Tyge Christensen 
 

 

Baggrund: 
Ib Tyge Christensen ønsker at fortsætte i IKAs Dialoggruppe som almindelig medlem. Ønsker 
ikke genvalg til formandsposten. 
 
Der skal derfor vælges en formand for Dialoggruppen 
 

Bilag: 
 

Indstilling: 
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Beslutning: 
Gruppen beslutter, at vælge Majbritt Laurine Frødstrup fra Haderslev Kommune til ny for-
mand for IKAs Dialoggruppe.  
 

 
8. Dato og sted for næste møde 

Sagsbehandler:  
Alle 
 

 

Baggrund: 
• Dato 
• Sted 
• Mødeansvarlig 

 

Bilag: 
 
 

Indstilling: 
 
 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 
 
Aftalte mødedatoer: 
5. september 2018 kl 10.00 – 15.00  på Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 
1799 København V. Ib Thyge Christensen sørger for det praktiske omkring mødelokale og 
sørger for forplejning.  
 
22. november 2018 kl 12.00 – 23. november 2029 kl 12.00  afholdes på Gamle Vindingevej 
17A, 5800 Nyborg (Felix Dalker vil undersøger om dette er muligt) 
 

24. april 2019 kl 10.00 – 15.00 Århus Kommune, Århus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aar-
hus. Dette er efter mødet aftalt med Mette Rich. 
 
 
 

 
 

9. Evt.  

Sagsbehandler:  
Alle 
 

 

Baggrund: 
• Forslag til kommende punkter til dagsorden til næste møder 

Bilag: 
 
 

 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 
 
Følgende er fremsat som ønsker til dagsordenpunkter 
Intern Kommunikation på lukket linkedIngruppe t forslag fra IKA sekretariat (Majbritt Laurine 
Frødstrup forbereder dette punkt) 
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”Den gode historie – til inspiration” Der afsættes 30-45 minutter på programmet - Hvem er 
først på banen?  
 
Transaktionsomkostninger Oplæg ved Jan Sjøgaard? 
 
Persondataforordning – oplægsholder udefra? – Majbritt Laurine Frødstrup undersøger mulig-
hed 
 
IKAs formand Jeanet Vandling opfordrer til dialog om  
 

• Costdrivers - hvilke krav er med til at hæve tilbudsprisen? 
 

• ”Hvor er I de største udfordringer, når I modtager udbudsmateriale” dette må meget 
gerne munde ud i – 3-5 indsatser 

 
• ”Hvilke kurser savner I”(Leverandørsiden) som I kunne forventes at ville deltage i? 

 
 

 


