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Dagsorden til møde i IKAs Dialoggruppe 

 

Tid: 5. september 2019 klokken 10:00 – 15:00 

 

Sted:  Københavns Professionshøjskole Humletorvet 1, 1199 Københavns V (Jeg har 

ikke modtaget et lokalenummer) 

 

Afbud fra: 

Navn Virksomhed Titel 

Charlotte Hardam Samaqua  

Anja Piening   

Thomas K. Schmidt 

 

SKI  

Mette Rich Århus Kommunes  

Karsten Bo Nielsen SKI  

Daniel Bang Christensen Hvidovre Kommune  

Forventede deltagere: 

Navn Virksomhed Titel 

Casper Helbo -Nielsen Processio Aps Adm. Direktør 

 

Mogens Toft 

 

Aarhus Universitet indkøbschef 

Christian Gislinge Skandinavisk Motor Co. A/S B2G Rådgiver 

 

Heidi Wael Uniqa A/S Tender & Contract Manager 

Ib Thyge Christensen 

 

Københavns  

Professionshøjskole 

Indkøbs- og  

Regnskabschef 

Ivar Næsheim Essity 
 

Commercial Excellence Director, Re-

gion NorthWest 

Health and Medical solutions 
 

Jan Sjøgaard 

 

Lyreco Major Account Manager Public 

DK  

Jesper Langkjær Fællesindkøb Midt Indkøbschef  

 

Kim Jelling Ørnbo JDE Professional Danmark Key Account Manager Public 

Sector 

Majbritt Laurine Frød-

strup 

Haderslev Kommune Formand for  

IKAs Dialoggruppe 

Kontrakt- og Udbudsspecialist 

Peter Bjerrum 

 

BENT BRANDT A/S Salgschef/Sales Manager 

Bo Kristensen 
 

Abena A/S markedschef 

Mickey Abben Johansen SKI Kundechef 

Felix Dalker Dansk Industri  Chefkonsulent 
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1. Velkommen  

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 

 

Valg af referent Felix Dalker 

 

Godkendelse af referat fra senste møde 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

Gruppen beslutter, at referatet er godkendt 

 

 

2. Status på sammesætning af IKAs Dialoggruppe  

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Orientering 

 

Anja Piening har desværre valgt at træde ud af gruppen. Vi Takker Anja for hendes faglige 

bidrag og positive tilgang.  

 

Der har været rejst et ønske om at det ”sorte” område inddrages i gruppen. Er der holdnin-

ger til dette? 

 

Pia Ziegler er blevet spurt om hun ville fortsætte som repræsentant for det statslige område. 

Pia har dog takket nej af tidshensyn. 

 

 

Bilag: 

 

Indstilling: 

 

Beslutning: 

Gruppen beslutter, at 

 

Mette Jepsen, Region Syd er inviteret til deltagelse i gruppen.  
 
Helle Bjerregaard, VIA – Heidi Wael retter forespørgsel om deltagelse i gruppen. 

 

Majbritt Har opfordret Region Sjælland til at deltage i Dialoggruppen. Har ikke fået tilbage-

melding endnu 

 

Felix Dalker afsøger mulighederne for deltage af repræsentanter fra hhv. rådgiverbranchen 

og bygge-anlæg.  

 

 

 

3. Siden Sidst 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

 

Tilbagemelding på de ting, der er fremsendt til IKAs sekretariat jf. mail af 17. juli 2019 

 

Transaktionomkostninger og E-handel 

Der er kommet svar retur fra IKAs E-handelsgruppe. Dette er vedlagt dagsorden.  
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Dialoggruppens eventuelle deltagelse på Folkemøde 2020 

 

Der er kommer følgende uddydende spørgsmål retur: 

 

• Min. 1 person – hvad er max. personer – det er set i forhold kapacitet i bil og som-

merhus? Og derpå også økonomi. 

• Hvad er bevægegrundet at I finder det relevant at en/flere fra Dialoggruppen deltager 

på Folkemødet?  

• Hvorfor mener I at det er relevant at IKAs bestyrelse deltager?  

• Er det for at Dialoggruppen vil deltage i panel i debatter ved andre, for at høre debat-

ter eller påtænker I at selv afvikle en debat? 

• Hvis Dialoggruppen ønsket at aktive deltage i et panel, arrangerer I selv alt det prak-

tiske om det? 

• Andet relevant?  

 

Månedens guldkorn 

Dialoggruppen foreslog IKAs Sekretariat følgende: 

 

Ika Dialoggruppe foreslår at der på IKAs nyhedsbreve opfordres til at indsende ”Månedens 

guldkorn”, således at alle modtagere at nyhedsbrevet kan sende tips og tricks ind som kan 

seles og komme flest muligt til gavn. Kreative hoveder fra IKAs Dialoggruppe står evt. gerne 

til rådighed for sekretariatet, så der sammen kan hittes på den rette form. 

  

Svar fra IKAs Sekrtariat: 

Der er brug for mere for at kunne lave indstilling. 

Det er et spændende koncept, men  

hvad forventes der i forhold til indsendelse, format, omfang, etik, lovgivning og ansvar for 

det skrevne? 

Der efterlyses en dybere beskrivelse 

 

Dialogprisen 

Ændringer vedr. nomineringer og proces omkring Dialogprisen er accepteret, men endnu 

ikke ændret på hjemmesiden. Der er rykket for dette. Deltagerliste bliver også opdateret.  

 

Bilag: 

Svar fra IKAs E-handelsgruppe 

Indstilling: 

 

Beslutning: 

Gruppen beslutter, at 

 

Transaktionsomkostninger og E-handel 
Der er kommet svar retur fra IKAs E-handelsgruppe, vedlagt dagsorden for dagens møde. Svaret 
blev kort drøftet, herunder bl.a. behovet for krav til og udfordring af systemleverandørerne.  
 
Der var enighed om en tilbagemelding. Dialoggruppens medlemmer opfordres til sende eventuel-
le input til Majbritt, som herefter udarbejder udkast.  
 

Dialoggruppens eventuelle deltagelse på Folkemøde 2020 

 

Dialoggruppen drøftede punktet og fremsendte opklarende spørgsmål. Der var enighed om, at 
Dialoggruppen konkretisere mål og værdi ved deltagelsen på det kommende 12/12-møde i no-
vember. 
 
Dialoggruppen opfordrer desuden og bl.a. gennem deltagelse på Folkemødet - IkAs Bestyrelse til 
at få en endnu tydeligere stemme i den løbende offentlige debat omkring offentligt indkøb, her-
under indkøbs- og udbudsfunktionens muligheder for at bidrage til de generelle strategiske mål-
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sætninger hos stat, regioner, kommuner, mv.    
 
Antal fra Dialoggruppen minimum én person maksimum to personer.   
 
Dialoggruppen agter ikke selv at arrangere en debat – dertil at offenltigt indkøb for ”usexet” i for-
hold til alle de andre initiativer på FM. 
Ikas Dialoggruppe vil gerne via det store netværk som grupen repræsenterer opsøge muligheder 
for at blive inviteret til at deltage som paneldeltager.  
 

Månedens guldkorn 
 
Dialoggruppen drøftede tilbagemelding fra sekretariatet.  
 
I forhold til lovgivning og etik:  
Det kan fremgå af indlægget, hvem som er afsender og evt. at IKA ikke har ansvar for det skrev-
ne. ( – på samme måde som at der viderebringes mere ller mindre politiske indlæg i nyhedsbre-
vet. ) 
 
I forhold til indsendelse og format  
IKAs sekretariat kan diktere rammerne.  
 
I forhold til indhold: 
Indholdet skal have fokus på de gode historier, men også gerne på begåede fejl, som har givet 
læring og erfaring. Det skal pointeres, at der skal være  fokus på målgruppe/modtager og at ind-
læggene skal have generel interesse.  
 
Majbritt giver sekretariatet en tilbagemelding.  
 

 

Dialogprisen 
Ændringer vedr. nomineringer og proces omkring Dialogprisen er accepteret, men endnu ikke 
ændret på hjemmesiden.  
 
Majbritt tager initiativ til indhentning af normineringer, som skal behandles på 12/12-mødet  i no-
vember. 
 

 

 

 
4. Nyt fra IKAs Bestyrelse 

Initiativtager 

Jesper Langkjær 

 

Baggrund: 

 

Nyt fra IKAs Bestyrelse?  

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 

 
Jesper orienterede om gennemførte workshops om udfordringerne i offentlig-privat samarbejde – 
før, under, efter udbudsprocessen. Workshops var faciliteret af FORTEM. Slides vedlægges refe-
ratet. 
 
Dialoggruppen vil gerne bidrage til at operationalisere løsninger på disse udfordringer.  
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5. IKA Innovation 

Sagsbehandler:  

Casper Helbo-Nielsen 

 

Baggrund: 

 

Fortsættelse fra møde den 24. april 2019 

- Innovation.  

o Hvordan kan ordregiver komme i bedre dialog med tilbudsgivere/leverandører? 

o Idebank ved Proccessio.           

Bilag:  
Indstilling:   

Beslutning: 

Gruppen beslutter, at 

IKA Innovation v. Casper Helbo-Nielsen, Procession 
 
Casper præsenterede sine erfaringer med markedsdialog og mulighederne for innovation, her-
under:  
- Synlighed om udbudsplaner.  
- Kommuniker behov.  
- Vær åbne om informationer.  
- Risikovillighed vs Ressourcer. 
- Strategi på markedsdialogen.  

 
Slides vedlægges referatet. 
 

 

 
6. Cirkulær økonomi/bæredygtighed – hvad forstår vi ved det? 

Sagsbehandler:  

Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund:  

 

Cirkulær økonomi/bæredygtighed 

 

Bordet rundt  

 

Hvad forstår den enkelte branche/ ordregiver ved dette? – meget gerne bud fra hver enkelt.  

 

Hvad kan SKI bidrage med? 

 

 

Bilag 

Indstilling:  

Beslutning: 

Gruppen beslutter, at 

Cirkulær økonomi/bæredygtighed – hvad forstår vi ved det? 
Der var enighed om, at der er meget vanskeligt at få hånd om begreberne og hvordan det kan 
konkretiseres i indkøbet. 
 
Hvad er de grønne ambitioner hos de offentlige indkøbere? 
Hvor langt er leverandørerne? 
Hvordan får etableret en sammenhæng fra FN’ verdensmål, de lokale politikeres grønne ambiti-
oner og de konkrete udbud og indkøb? 
Hvordan måler vi indsatsen og afstemmer forventningerne? 
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7. Forberedelse til 12 -12 møde 

Sagsbehandler:  

alle 

 

Baggrund: 

 

Bilag: 

Indstilling: 

At punkterne:  

 

Tema for 12/12-møde  

Bæredygtighed / cirkulær Økonomi – hvordan deler vi viden? 

 

Forberedelse  

Der er truffet aftale om oplæg på 12-12 mødet med  

• Vugge til Vugge APS Annette Hastrup, CEO & Owner 

• Region midt v/Tine Park Nygaard, Teamleder, Bæredygtighed & Grøn omstilling 

 

Bordet rundt”. Hvilke udfordringer der det enkelte medlem?  

 

Udfordringer som oplægsholderne på 12-12 mødet i november kan forholde sig til og indar-

bejde i deres oplæg..  

 

Beslutning:  

12-12 mødet afholds 14. november -15. november 

Mødet afholdes på DI's Kursuscenter, Gl. Vindinge, Nyborg – tilmelding følger.  

 

 

 

Forberedelse til 12 -12 møde 
 
Emner på mødet: 
 
- Hånd om det grønne 
- Udfordringer i dialogen, jf. slide fra FORTEM 
- Dialogprisen 

 

 

 

8. EVT.  

Sagsbehandler:  

alle 

 

Baggrund: 

 

SKI 
Mikey gennemgik kommunale indkøbsvolumen, størrelsen af e-handel (antal indkøb). Slides ved-
lægges referat. 
 
Efter mødet har Mickey oplyst at slides ikke kan vedlægges, da disse ikke er offentliggjort og 
fremvist for kommunerne endnu.  
 

Bilag: 

Beslutning: 

Gruppen beslutter, at 

 

 


