
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAT Haderslev Kommune 

Udbud og Indkøb 

Gåskærgade 26-28 

6100 Haderslev 

 

Fax. 74341134 

www.haderslev.dk 

 

Dir. tlf. 74340149 

mare@haderslev.dk 

1. juni 2017 • Sagsbehandler: Majbritt Laurine Frødstrup 

Deltagere: 

Ib Thyge Christens, UCC Campus Carlsberg samt IKA s bestyrelse; Thomas Pliniussen, Multiline; 

Ivar Næsheim, SCA; Mette Egerup Rich, Aarhus Kommune; Kasper Helbo Nielsen, Comdia; 

Majbritt Laurine Frødstrup, Haderslev Kommune; Jan Sjøgaard, Lyreco 

Bo Kristensen, Abena; Anja Piening, Nørgaard Piening advokater; Christian Gislinge, VW Brøndby 

Daniel Christensen, Hvidovre Kommune. Jacob Hougaard, Lyreco – gæst ved dagens møde. 

 

Afbud fra: 

Felix Dalker, DI; Heidi Wael Uniqa; Hanne Laumann, SKI; Kim Jelling Ørnbo, JDE; Jesper 
Langkjær 
Fællesindkøb Midt. Cecilie Schwartz Førby. 

 

Bordet rundt 

En leverandør beretter om en tvist der af to advokater fortolkes vidt forskelligt. Ærgrer sig over 

at et simpelt varekøbsudbud nu er ført til at al kommunikationen går igennem advokater. Anja 

Piening, som har siddet med i det lovforberedende udvalg kan tilslutte sig idet formålet med 

Udbudsloven var at undgå den slags.  

 

Majbritt Laurine Frødstrup beretter om en proces, der i høj grad er kørt dialogbasseret. Dette har 

været en rigtig god oplevelse.  

 

KL´s indkøbsstrategi. 

Anja Piening anfører at det er bekymrende at der er så stor vægt på prisen.  

Gruppen er enige om ar der et meget dårligt signal at sende. I de forpligtende aftaler som er 

aftalt at SKI skal gennemføre efter opfordring fra KL er der et andet fokus end det kommunerne 

efterspørger. 

Anja oplever i sin dagligdag som rådgiver, at der er fokus på at der i kommuneren skrives 

notater på hvorfor de forpligtende aftaler ikke re attraktive.  

Det nye udbud f kontor og skoleartikler er for Staten, 89 kommuner samt en række selvejende 

institutioner samlet i ét udbud.  

 

Dialoggruppen nedsætter en arbejdsgruppe som forholder sig til de udfordringer 

indkøbsstrategien giver, med det formål at der udfærdiges et skriv som som sendes til IKA’s 

bestyrelse med anbefaling om at IKA videresender til KL.   



 

Side 2 af 3 

 

Gruppen mener endvidere at de krav der stilles i udbud af og til bliver beskrevet ukorrekt - og 

anderledes end de respektive brugergrupper anbefaler - fra KL og SKI når der til leverandørerne 

siger at kommunerne efterspørger f.eks. dag-dag levering og til kommunerne siger at det er 

leverandørerne der foretrækker dette.  

 

Der aftales 

Dialoggruppen nedsætter en hurtig arbejdsgruppe der udfærdiger at skriv som sendes til IKA’s 

bestyrelse med anbefaling om at IKA videresender til KL. 

Arbejdsgruppen består af: Ib Thyge Christensen, Ivar Nesheim, Daniels Christensen og Anja 

Piening. Gruppen mødes den 29. juni på Campus Carlsberg.  Skrivelsens skal indeholde bege 

vinkler Ordregiver og leverandør.  

Oplæg til skrivelse rundsendes ti kommentering og endes derefter til IKA’s bestyrelse.  

 

KL´s deltagelse i IKA Dialoggruppen møde 

Ib oplyser at Felix har haft kontakt til KL og opfordret til t de deltager i mødet den 6. september 

2017 i Brøndby.  

 

Det aftales Ib opfordrer Jeanett Vandling formand for IKA til også at deltage i dette møde. 

 

Indlæg fra Eva Klintell 

Eva Klintell, som er chef for Lyrecos kvalitetssikringsgruppe som også beskæftiger sig med 

bæredygtighed.  

 

Orienterer om Lyrecos tilgang til miljø og bæredygtighed.  

 

Kritiserer at der fra ordregiverside ikke følges op de krav der stilles i udbudsmaterialerne. Det 

kommer de reelle virksomheder til skade.  

Opfordrer til at contract management bliver andet end pris og fakturakontrol. Opfordrer til at der 

i udbudsmaterialerne oplyses om hvordan der vil bliver kontrolleret.  

 

Det aftales 

Dialoggruppen vil følge op på emnet kvalitet og bæredygtighed og kontrol deraf. Aftaler 

at invitere Rikke Dreyer, Chefkonsulent, Miljømærkning Danmark, formand, Forum for 

Bæredygtige Indkøb. med på 12 /12 mødet i november.  

 

Casper tager kontakt til Rikke Dreyer og undersøger om hun er interesseret.  

 

Opfølgning - Rekruttering til gruppen 

Det aftales 

Casper tager kontakt til Cecilie Schwartz Førby og får afklaret om Cecilie fortsat vil være en del af 

Dialoggruppen. 

 

Gruppen mangler en repræsentant fra Regionerne.  Og fra Nordjylland. 

Derefter mangler en repræsentant for forsyningsområdet.   

 



 

Side 3 af 3 

Det aftales 

Anja Piening tager kontakt til Region Nord mhp om de vil sende en repræsentant. 

 

IB Thyge Christensen vil find en repræsentant fra Forsyningsområdet.  

 

Dialogpris Opfølgning  

Efter de nye procedurer skal der 1. februar åbnes for nomineringer og sendes info om det i IKA´s 

nyhedsmail.  

Derudover skal relevante brancheorganisationer kontaktes og opfordres til at nominere 

 

Det aftales  

Ib Thyge Christensen følger op med IKA´s sekretariat om dette er blevet gjort.  

 

Det samme skal gøres igen 1. juli  

På næste møde følges op og gøre status. 

 

Bruxelles tur aftalt til at blive gennemført 24. – 26. september – der skulle være åbent for 

tilmelding på IKA’s hjemmeside. 

 

Emner til næste møde 

Dialogprocesser. 

 

Næste møde 

Næste møde i Dialoggruppen er 6. september 2017 hos VW i Brøndby  

 

12/12 mødet ændres til a ligge 29. november kl 12 – 30. november kl 12:00 afholdes i Nyborg.  

http://www.destinationnyborg.dk/hotel-og-konference/gl-vindinge  

 

Referent 

Majbritt Laurine Frødstrup 

http://www.destinationnyborg.dk/hotel-og-konference/gl-vindinge

