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Dagsorden til møde i IKA´s dialoggruppe den 20. april 2016. 

 

Mødet afholdes hos Kim Jelling Ørnbo i virksomhedens JDE Professional, Nyvang 16, 5500 

Middelfart i mødelokalet JDE  

 

Deltager: Kim Jelling Ørnbo, JDE; Felix Dalker, DI Service; Christian Gislinge, VW; Bo Kristensen 

Abena; Casper Helbo Nielsen, Procession; Jan Sjøgaard Lyreco; Ib Thyge Christensen, IKA´s 

Bestyrelse; Majbritt Laurine Frødstrup, Haderslev Kommune og på gæstevisit under indlæg om 

udbud med Forhandling deltog Heidi Bøg Nielsen, Haderslev Kommune.  

 

Præsentation af JDE: Lars Vinther Petersen, Country Manager fortalte kort om JDE 

samt om huset, som har lagt lokaler og god kaffe til mødet.  

 

Tak for et rigtig godt oplæg ved Claus Gulholm-Hansen Krüger, som er jurist og ansat 

hos Rambøll Legal Consulting vedr. praktiske erfaringer med Udbud med 

Forhandling og konkurrencepræget dialog 

 

Power Point-slides fra oplægget er sendt ud separat. 
 

IKA´s generalforsamling 

vedr. medlemskaber. Ændringer i medlemskab kan ses på IKA´s hjemmeside.  

Leverandørsiden efterlyser, at de kan se deres abonnement, når de logger ind på IKA. (Majbritt 

sendes denne anmodning til sekretariatet efter mødet) 

 

Bestyrelsen og efterfølgende konstituering. 

Ib oplyser at IKA´s Årskonference fra 2017 flyttes til Bella Sky i København. 

Grunden er at der har været et stort ønske fra såvel ordregier- som leverandørsiden i årevis, da 

det har knebet med plads i Århus, samt at hotellet ikke har kunnet rumme alle deltagere, der så 

har måttet indlogeres på andre hoteller. 

 

Samtidig flyttes IKA Jura fra 2017 til at foregå i Århus.  

 



 

Side 2 af 3 

Forslag fra seneste møde i IKA´s Dialoggruppe december 2015, om leverandørsidens 

repræsentation ved en brancheorganisation i IKA’s Bestyrelse blev enten afvist eller blev slet ikke 

rejst på generalforsamlingen. Dette er for referenten uklart.  

 

Ib Thyge Christensen opfordrer til, at leverandørsiden fremsender et officielt forslag til IKA´s 

Bestyrelse vedr. ønsket. Felix Dalker vil forfølge emnet.  

 

Årskonference herunder Dialogprisen 

Årskonferencen og uddeling af dialogprisen gik godt. 

 

Århus Kommune har efterfølgende markeret prismodtagelsen på rådhuset. Dialoggruppen 

udtrykker stor tilfredshed med at prisen på den måde ” får værdi”.  

 

Der rejses kritik af at en enkelt leverandør under konferencen trak deltagerne væk fra 

konferenceområdet. Dette blev også gjort i 2015, hvilket blev påpeget fra leverandørsiden.  

 

Trods den rejste kritik i 2015 blev dette gentaget i 2016. – Ib Thyge Christensen oplyser at 

IKA´s Bestyrelse er opmærksom på problematikken og der vil blive taget initiativer til at sikre at 

dette ikke gentager sig.  

 

Dialogprisen og nomineringer fremadrettet 

IKA’s Dialoggruppe nedsætter en lille arbejdsgruppe bestående af Jan Sjøgaard, Kim Jelling 

Ørnbo og Majbritt Laurine Frødstrup.  

 

Opdraget fro arbejdsgruppen er  

 Forslag til hvordan der kommer flere nomineringer fra forskellige fora 

 Bedømmelsespanel – skal det bredes ud? 

 Kontakt til de store organisationer for at øge opmærksomheden omkring prisen 

 

Efter mødet er det kommet frem at IKA ikke vil afholde mødeomkostningerne, hvilket deltagerne 

ikke er tilfreds med – så det er på skrivende tidspunkt uklart om den nedsatte arbejdsgruppe kan 

komme i gang.  

 

Kommende aktivitet eller produkt fra IKA’s Dialoggruppe 

Er tiden inde til at Dialoggruppen producerer / arrangerer noget, som bliver synligt for IKA’s 

medlemmer? 

 

Der stilles forslag til et midtvejs-arrangement i form at et fælles åbent hus-arrangement – et 

åbent dialoghus - afholdt f. eks et sted på Fyn.  

 

Evt. et sted hvor der kan bookes mindre lokaler i en kort periode, så leverandør og ordregiver der 

kan føre f.eks. markedsdialog.   

 

Evt. kombineret med at IKA´s fokusgrupper deltager. 

 

Evt. tilsat et aftenarrangement og et eksternt indlæg. Evt. flere spor  



 

Side 3 af 3 

Arrangementet kunne finansieres ved at ordregiversiden betaler for deltagelse og 

leverandørsiden betaler for lokaler.  

 

Arrangementet skal i givet fald godkendes af IKA´s Bestyrelse og der bør søges 

underskudsdækning. 

 

Det vil ikke være realistisk at nå det i 2016. 

 

Sammensætningen af IKA´s Dialoggruppe 

Ordregiversiden i IKA´s Dialoggruppe bør udvides. Der kan laves opslag på IKA´s nyhedsbrev.  

Majbritt Laurine Frødstrup har efterfølgende sendt en mail til IKA´s sekretariat om et opslag på 

nyhedssiden. 

 

Det kunne være interessant hvis andre end indkøbere/ udbudsfolk var repræsenteret i gruppen. 

F. eks AC konsulenter fra der forskellige fagforvaltninger.  

 

Der tales om at Best practices – kataloget er gået lidt i stå.  

 

Måske skulle gruppen, Casper Helbo Nielsen, Ivar Nesheim og Cæcilie Førby i stedet for best 

practices-arbejde med at forslag til en strategi for IKA´s Dialoggruppe, som kan forelægges og 

forhåbentligt godkendes i IKA´s Bestyrelse. Målet med dette er, at IKA´s Dialoggruppe bliver en 

del af IKA´s strategi. Casper tager det med tilbage til arbejdsgruppen. 

 

Forslag fra forrige møde – produktion af Roll ups, Design, økonomi 

 

Christian Gislinge vil tage kontakt til en grafikker og så et prisoverslag på et designforslag.  

 

Evt. 

Næste møde afholdes hos DI.  – Ib Thyge Christensen indkalder via doodle.  

 

Felix Dalker henleder gruppens opmærksomhed på en artikelserie i bl.a. Børsen omhandlende 

den faldende konkurrenceudsættelseskoefficient.  

 

Afholdte fællesarrangementer IKA og DI bør beskrives på IKA´s hjemmeside. Felix Dalker skriver 

et indlæg til IKA´s hjemmeside som et eksempel på øget fælles dialog.  

 

Referent 

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

 

Håber linket til inspirerende artikel virker denne gang 

 

http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Juridiske-artikler/Markedsdialog-er-vigtigere-end-

nogensinde-for--sa-brug-den/  

http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Juridiske-artikler/Markedsdialog-er-vigtigere-end-nogensinde-for--sa-brug-den/
http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Juridiske-artikler/Markedsdialog-er-vigtigere-end-nogensinde-for--sa-brug-den/

