
Side 1 af 3 
 

 

Referat fra Dialoggruppen 
 

 

 

Sted:   
vi var inviteret af Christian Gislinge og mødet afholdtes hos VW Brøndby, Park Allé 355, 2605 

Brøndby  
 
 

Deltager: 
Ib Thyge Christens, UCC Campus Carlsberg samt IKAs bestyrelse 
Thomas Pliniussen, Multiline 
Majbritt Laurine Frødstrup, Haderslev Kommune 
Christian Gislinge, VW Brøndby 
Felix Dalker, DI 
Kim Jelling Ørnbo, JDE 
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Siden sidst 

o Deltagelse i gruppen 

▪ Har Casper mon talt med Cæcilie Førby? 

▪ Har Anja mon fundet en repræsentant fra Region Nord? 

▪ Har Ib mon fundet en repræsentant fra Forsyningsområdet? 
 

Cæcilie Førby har ønsket at udtræde af gruppen pga. manglende tid. Cecilie Førby vil forsøge at 
finde en anden repræsentant fra Odense Kommune.  
 
Der er ikke nyt om repræsentant fra Region Nord. Anja Piening, som ville forsøge at skaffe en 
repræsentant, deltager ikke i mødet i dag.  
 
Vedr. forsyningsområdet – Kim Jelling Ørnbo prøver at skaffe et svar fra HMN 
 
Ib Thyge Christensen orienterer  
vedr. SKI som skal overtage Statens Indkøb. Der gennemføres i øjeblikket et stort dataprojekt i 
undervisningssektoren. Det samme som tidligere har været gennemført i kommunerne.  
 
Bruxelles tur  
Turen er blevet aflyst pga. for få tilmeldte. 
 

Notat til SKI- har været behandlet i IKA bestyrelse 
Notatet fra Dialoggruppen til IKAs bestyrelse har været i høring i hele Dialoggruppen. 
 
Notatet er blevet behandlet på Bestyrelsesmøde i IKA. 
 
Beslutning i IKAs Bestyrelse: 
”IKA er enige i, at det er vigtigt at have fokus på markedsudviklingen i forbindelse med stør-

re fællesudbud og anbefaler at Dialoggruppen tager dialog med Dansk Industri og Dansk 

Erhverv for at drøfte problemstillingen.  

 

IKA har møde med SKI, KL og DI og vil der også drøfte udviklingen i forhold til større fæl-

lesudbud.” 

 

Uddeling og udvælgelse af prisen til årskonferencen 
Ib Tyge Christensen orienterer om, at innovationsminister Sofia Løhde åbner IKAs årskonference 
og uddeler prisen ” Årets bedste udbud” – Ib vil undersøge om hun evt. også kan overrække dia-
logprisen.  
 
Ib vil endvidere undersøge, om det er muligt at få taletid ift. ministeren.  
 

Der skal lave video interviews af de, der har vundet prisen tidligere. Hvem skal gøre dette? 
 

Det aftales at Ib sender den vedtagne drejebog omkring dialogprisen rundt. 
 

På forrige møde blev aftalt at relevante brancheorganisationer kontaktes og opfordres til at nomi-
nere – er dette mon gjort? 
 

Det aftales at Majbritt kontakter ” Danske Kommuner” vedr. annonce om nominering til IKA’s Dia-
logpris. Ib sender opfordring om nomineringer til Ministeriet rådgivningsgruppe 
 
Majbritt kontakter Mercell og spørger om de vil lægge nyhed om nominering på deres info-side. 
 
Kim spørger Udbudsvagten om de vil lægge det på deres info-side. 
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Måske Casper vil lægge det på Processio info-side? 
 

Emner til 12/12 mødet 

o 12/12 mødet aftalt til den 29. november kl 12 – 30. november kl 12:00 afholdes i Ny-

borg. (det undersøges om det er muligt at starte kl 10 i stedet).  
 

o På forrige møde blev der aftalt at invitere Rikke Dreyer, Chefkonsulent, Miljømærk-

ning Danmark, formand, Forum for Bæredygtige Indkøb. med på 12 /12 
 
Forslag til emner:  

 

• Hvad kan leverandører få ud af at være medlem af IKA? 

• Hvad kunne leverandørerne tænke sig fra IKA og evt. kunne gøre noget bedre i den lø-

bende kontakt 
 

• Genoplivning af leverandørkursus? 
 

• Vugge – vugge tanken  
 

• Hvordan skaber indkøb værdi ud over prisen 
 

 

Eventuelt 
Felix Denker oplyser om DILF og opfordrer til at kigge på deres hjemmeside. Evt. hente inspirati-
on.  
 
Felix oplyser at IKA og DI har udarbejdet anbefalinger vedr. kontraktvilkår. Disse findes nu ude i 
kommunerne.  
 
19.09.2017 
Majbritt Laurine Frødstrup 

 


