
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Referat fra Møde i IKAs Dialoggruppe den 11.06.2020 

Mødet holdes via Teams - Deltagere: 

Navn Virksomhed Titel 

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 

Jan Sjøgaard Lyreco Major Account Manager Public DK  

Jesper Smidt Carlsen Region Sjælland Udbudskonsulent/Projektleder 

Kim Jelling Ørnbo JDE Professional Danmark Key Account Manager Public Sector 

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 

Mette Jepsen  Region Syd Contract Manager 

Felix Dalker Dansk Industri  Chefkonsulent 

 

Afbud fra 

Navn Virksomhed Titel 

Ib Thyge Christensen,  Københavns Professionshøjskole Indkøbschef 

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 

Thomas Schmidt  Aarhus Universitet  
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Agenda 

Indledning 

Sagsbehandler:  

 

 

 

Valg af referent: Majbritt tager tjansen i dag. 

Ordstyrer: Jan hjælper som ordstyrer via teams 

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

 

Opfølgning på IKAs årskonference 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 

Opfølgning på IKAs årskonference for snart længe siden  

 

Stedet, Tivoli Hotel 

Tilbagemelding fra IKAs Dialoggruppe 

Der er stor forskel i oplevelsen af hvordan det fungerede i forhold til hvilken 

placering man har haft og hvilken branche der er tale om.  

 

Det blev generelt på tværs af brancher oplevet som problematisk at tre 

konkurrenter stod ved siden af hinanden og indenfor hørevidde. Det opleves af både 

leverandører og ordregiversiden, at dette var ødelæggende for den frie dialog.  

 

IT Leverandørerne stod langt væk fra centrum og havde under halvdelen at det 

antal besøgende på standen, som de plejer at have.  

 

Leverandører, der ikke var centralt placeret, oplevede at de ikke kunne overvære 

indlæggene på scenerne.  

 

Servicen på Tivoli Hotel er oplevet meget forskelligt. En enkelt leverandør udtrykker 

at have oplevet god service. De fleste leverandører efterlyser bedre og mere 

personlig service. 

 

Navnlig ”udenomsfaciliteter” udenfor  selve messeområdet dvs. barområder mm – 

en enkelt leverandør oplevede at blive vrisset af og savnede et hyggeligt sted at 

mødes uformelt med en potentiel kunde.   
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IKAs egen service overfor leverandører 

Leverandørsiden i IKAs Dialoggruppe anfører at IKAs egen forberedelse bør være 

bedre, således at leverandørerne -  når de kommer ( inden messen åbner) føler sig 

velkomne og kan få adgangskort mm  

Leverandørerne oplevede at IKAs egen stand først åbnede samtidig med messen.  

 

Der drøftes kort om der overfor IKA skal foreslås at der kommer indkøbsfaglige 

emner på programmet.  

 

Der bliver spurgt til fordeling mellem Ordregiver og leverandører på ÅK 2020 [ 

Majbritt har efter mødet fået oplyst følgende at IKAS Sekretariat:  

 

”Fordelingen var i år stort set 50/50 på ordregivere og tilbudsgivere. Ikke alle 

tilbudsgivere er udstillere. ” 

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

Dialoggruppen udtaler overfor bestyrelsen:  

Ovenstående kritikpunkter fra leverandørsiden i forhold til ÅK 20 bør indgå i 

evalueringen og der bør arbejdes på at forbedre konceptet  til næste ÅK. 

  

 

ÅK 2020 Paneldebat Meet N´Greet 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 

Vedr.- Paneldebat Meet N´Greet ved konflikter 

De der deltog i rundbordssamtale omkring konflikter på indkøbsområdet, er meget 

skuffede over seancen. Det kunne have været godt men moderatoren var dårligt 

forberedt og seancen leverede på ingen måde op til det der var bebudet. Det 

bebudede emne var på ingen måde i fokus.  

Det var nærmes tå-krummende pinligt at deltage i og iagttage.  

 

Det burde have været ordentligt forberedt og baseret på cases. 

 

Vedr. - Meet N´Greet vedr. anekdoter  

Dette indslag var lidt mere levende end ovenstående. Deltagere følte det var 

nogenlunde men på ingen måder prangende.  

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

Der meldes tilbage til IKAs bestyrelse, at konceptet efter Dialoggruppens mening 

bestemt godt kan genbruges - men skal være bedre forberedt og moderator skal 

holde sig fokus på det annoncerede tema. 
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ÅK 2020 Dialogpris 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 

Dialogpris: 

Det fungerede virkelig godt, at de nominerede ikke på forhånd vidste, hvem der 

vandt.  

Præsentationerne fungerede rigtig godt og formåede at puste energi og kærlighed i 

nomineringerne, så der virkelig blev lagt værdi ind i fortællingerne.  

 

Dialoggruppen udtrykket at det var dejligt, at der efter overrækkelsen var muligt at 

drikke champagne med de nominerede. Der var god stemning og blev oplevet at det 

havde værdi for de nominerede. Det var lidt af det tidligere efterlyste ” Hollywood” 

over det.  

 

Det aftales at der flages for at dialogprisen kan gives for hele kontaktperioden ikke 

kun udbudsproces.  

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

Det aftales at der skal følges op på de nominerede, så et ikke løber ud i sandet. 

Der nedsættes en gruppe bestående af Majbritt , Casper Helbo- Nielsen og Kim 

Jelling Ørnbo som skal få gode ideer til action points mhp at markedsføre 

dialogprisen.  ( mødes i Middelfart. Majbritt Booker) 

 

 

Corona-krisen – Brug af webinar og videomøder 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 

 

• Hvad har vi lært at Corona-krisen på hhv. Ordregiversiden og 

leverandørsiden og er der noget vi fremadrettet skal være bedre til, når 

sådanne situationer opstår? 

 

Generelt har både ordregivere og Leverandører oplevet store fordele og især 

leverandørsiden udtrykker begejstring overfor øget brug af møder via teams. Der 

har for leverandørerne betyder en øget effektivitet.  

 

Konceptet vil i fremtiden kunne bruges til at forbedre markedsdialogerne forud for 

kontraktindgåelse, når Ordregiversiden kan holde møder med flere leverandører 

over teams og dermed sparer meget køretid.  
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Det bliver dog pointeret at teams møder er bedst, når relationer er etableret. Det er 

nok sværere at etablere nye relationer igennem videomøder. 

Brug af webinarer kan øge deltagerantallet betragteligt fremfor fysiske kurser på 

f.eks. 1-2 timer.    

 

Også intent i organisationerne hos Ordregiver bør det kunne forbedre og 

effektivisere dialogen.  

En stor central leverandør af værnemidler udtrykker: 

Rigtig mange kommuner har været gode til at melde ud til slutbruger (bestiller) 

omkring varebestilling og varebegrænsning 

Andre kommuner har væres ”usynlige” i deres udmelding til slutbruger, og det giver 

et ekstra pres mod leverandører 

Som i alt andet er dialogen og kommunikation vejen       – det er nemt sagt” 

 

Det er en læring som ordregivere skal tage med videre. Sørg for at den interne 

kommunikation  i en krisesituation ikke foregår via leverandørerne.  

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

 

 

Læring af Coronakrisen samarbejde og  Force Majeure 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Ordregivere har oplevet meget stor velvilje hos leverandørerne til at hjælpe med at 

finde løsninger på f. eks værnemidler. Der har været stor kreativitet og lagt rigtig 

mange kræfter i at hjælpe det offentlige. Også brancher der normalt ikke har 

værnemidler i sortimentet, har hjulpet til. Nogle leverandører til danske kommuner 

har oplevet problemer og useriøsitet hos deres leverandører. Der har været en del 

brodne kar på verdensmarkedet.  

 

Leverandørsiden har oplevet at langt de fleste Ordregivere har ageret pragmatisk og 

udvist stor forståelse for at de har været svært at levere til tiden. Ordregivere har 

generelt afholdt sig at gøre brug af mulighed for bodsbestemmelser og lign. 

 

Dialoggruppen generelt håber at det kan fører til at begge sider i fremtiden sænker 

parderne.   

 

Det opleves at force majeure afsnit i kontrakter generelt mangler at der er gjort 

overvejelser om konsekvenser af force majeure situation.  

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 
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Dialoggruppen sender en opfordring til IKAs Skabelongruppe om i skabelonen at 

opfordre Ordregiver til specifikt for den enkelte kontrakt at overveje, hvilke 

konsekvenser, handlinger eller tiltag et force majeure-varsel skal afstedkomme.  

 

 

Læring af Coronakrisen – Tidspres ved genoplukning 

Sagsbehandler:  

 

 

Dele af Leverandørsiden har oplevet, at der har været tilbageholdenhed med at 

sende udbud ud under nedlukning. Det er positivt i forhold til manglende muligheder 

for besigtigelser. Det betyder at der har ophobet sig en pukkel, der så sendes i 

udbud på en gang.  

 

Ordregivere bør have dette in mente, så der afsættes tilstrækkelig tid til at 

leverandørerne kan  å at lave ordentligt gennemarbejdede tilbud og det ikke bliver 

”jabbet” igennem.  

 

Der opleves at der sættes rigtig mange bygge- og anlægsprojekter i gang – og at 

håndværkere lokalt ikke kan overkomme mere.  

 

Derimod er andre mindre lokale leverandører – f.eks. detailhandlende  - pressede 

og banker på hos kommunen for at få mulighed for at levere til kommunen.  

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

 

 

Næste møde 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Næste møde 

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

Den 08.09.2020 hos SKI i København 

 

Majbritt udsender en bookning [er sendt] 

 

 


