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Dagsorden til møde i IKAs Dialoggruppe 

 
 
  
 
  
 
Tid: 22. november 2018 kl 12.00 – 23. november 2018 kl 12.00   
 
Sted:       Dansk Industris Konferencecenter, Gl. Vindingevej 17 A · DK-5800 Nyborg 

     www.di.dk/glv 
      

 
 
 
Afbud fra: 

Navn Virksomhed Titel 

Mickey Abben Johan-
sen 

SKI Markedschef 
 

Jeanet Vandling IKA Formand for IKA 
 
Indkøbs- og Udbudschef  
Fællesindkøb Fyn 
 

Ivar Næsheim Essity Denmark A/S Commercial Director 
Health and Medical solu-
tions 
 

Peter Bjerrum Bent Brandt Salgschef 

Anja Piening Nørgaard Piening ad-
vokater 

Advokat og partner 

 
Ingen tilbagemelding fra  
 

Thomas Pliniussen Sunrise Medical  Sales manager 
 

 
 
Referent fra mødet: Jesper Langkjær. 
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Tilmeldte deltagere: 
 
    

Navn Virksomhed Titel 

Bo Kristensen Abena A/S Markedschef 
 

Casper Helbo -Nielsen Processio Aps Adm. Direktør 
 

Charlotte Hardam SamAqua Indkøbschef 

Christian Gislinge Skandinavisk Motor Co. A/S B2G Rådgiver 
 

Daniel Bang Christensen Hvidovre  
Kommune 

Indkøbs-og udbuds-
konsulent 

Felix Dalker DI Service Chefkonsulent 

Heidi Wael Uniqa A/S Tender & Contract 
Manager 

Ib Thyge Christensen 

 

Københavns  
Professionshøjskole 

Indkøbs- og  
Regnskabschef 

Jan Sjøgaard 
 

Lyreco Major Account Man-
ager Public DK  

Jesper Langkjær Fællesindkøb Midt Indkøbschef  
 

Karsten Bo Nielsen SKI A/S Chefkonsulent kun-
deansvarlig 

Kim Jelling Ørnbo JDE Professional Danmark Key Account Manager 
Public Sector 

Majbritt Laurine Frødstrup Haderslev Kommune Formand for  
IKAs Dialoggruppe 
 
Kontrakt- og Udbud-
specialist 

Mette Rich 
 

Aarhus Kommune 
 

Contract manager 
 

Pia Ziegler IKA Medlem af IKA’s Be-
styrelse 
 
Sektionschef 
Forsvarets Materile 
og Inddkøbsstyrelse 
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Dagsorden og program for dagen 
 
Den 22. november 2018 
 

1. Velkommen  

Sagsbehandler:  
Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 
 
Velkommen til de nye 
 
Charlotte Hardam fra Samaqua og  
Karsten Bo Nielsen, SKI A/S 
 
Et enkelt farvel - Christina Priss, Bent Brandt. Christina har fået job hos konkurrerende firma. 
Christina ønsker at genindtræde i gruppen, hvis Bent Brandt ikke vil gøre aktivt brug af deres 
medlemsskab.  
 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at Majbritt følger op med Bent Brandt.   
 
Der mangler stadig et medlem fra regionerne. Mettes kandidat har fået andet job i mellemti-
den.  
Gruppens medlemmer opfordres til at prikke til potentielt interesserede kontakter i regioner.  
 

 
2. Transaktionsomkostninger opfølgning fra seneste møde 

Sagsbehandler:  
Alle 

 

Baggrund: 
Anbefalinger i forhold til costdrivers og transaktionsomkostninger 
Færdiggørelse af Dialoggruppen anbefalinger vedr. begrænsning af transaktionsomkostninger  
 
Punkter til drøftelse 

 Francogrænser – gå væk fra fragtfri levering 
 Kontrakter vs. Rammeaftaler 
 Færre leverandører til hver organisation.  
 Fælles central i kommunerne – og derefter at udbyde (eller hjemtage) opgaven med 

at levere ud i f.eks. el-biler og inde i byen evt. el-cykler.  
 

Bilag: 
Se Bilag I – Udkast til anbefalinger. 

Indstilling: 
At der udarbejdes anbefalinger fra IKAs Dialoggruppe (dvs. fælles fra Ordregiver og leveran-
dørsiden.) til begrænsnings af transaktionsomkostninger 
 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at der ikke skal ligge egentlige ”anbefalinger” det skal snarere være obs.-
punkter. 
 

- Samling af ordrer, så antallet af leveringer reduceres. 
o Organisering af indkøbsfunktioner vil oftest være uden for indkøbsfunktioners 

direkte kontrol.  
   Derfor bør der sættes fokus på incitamenter (gebyrer hvis bestillingen er un-
der et givent mindstebeløb), tekniske muligheder.  
 
Synliggørelse af miljøomkostninger som adfærdsregulerende tiltag. 
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- Hvordan gøres det nemt for brugerne at samle ordrer?  
- Ordregivere bør stille krav til e-handelsleverandører, således at behovet for at kunne 

samle ordrer på tværs af en organisation eller dele heraf kan understøttes. 
 
Synspunktet om færre leverandører er uforeneligt med det lovmæssige opdrag om at ha-
ve fokus også små- og mellemstore virksomheders muligheder for at deltage i konkurren-
cen om de offentlige indkøbskroner. 
 
Det er vigtigt at have fokus på, at den offentlige sektor ikke er en éntydig størrelse, hvor-
for ”anbefalinger” i sagens natur ikke er lige relevante for alle. 
 
 
- Kontrakter vs. rammeaftaler 
Det drøftes hvornår kan rammeaftale med fordel erstattes af en kontrakt? Og er det i det 
hele taget interessant ud fra et kommercielt synspunkt?  
Måske skal der i stedet rettes fokus på at nedbringe transaktionsomkostninger ved ram-
meaftaleudbud i stedet for. 
 
Overvejelsen skal gøres forud for beslutningen tages. Også denne type beslutning er kon-
tekstafhængig med udbuddets genstand som kontekstsætter. Det er ikke et sort/hvidt 
spørgsmål. 

  
 

 

 
 

3. Punch Out 

Sagsbehandler:  
Daniel Christensen 

 

Baggrund:  
Oplæg fra Daniel Christensen om punch out og mulighed for e-handel af fødevarer. 
 
 
Efterfølgende drøftelse:  
Kan brug af punch out medvirke til nedbringelse af transaktionsomkostninger i kontraktperi-
oden? 
 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 
Pointer: 
 

- Statiske e-kataloger er omkostningsdrivende for leverandørerne – i modsætning til 
punch-out løsning, der alene kræver en engangsopsætning. Kundespecifik opsætning. 

- Flere ordregivere oplever en efterspørgsel efter punch-out fra brugerne. 
- Der resterer en opgave i at få defineret standarder for snitflader til punch-out. 

 
 

 
4. Udvikling i forhold til El-biler. 

Sagsbehandler:  
Christian Gislinge 

 

Baggrund: 
Oplæg fra Christian Gislinge 
 
Efterfølgende drøftelse:  
Hvordan kan udbud være med til at præge udviklingen? 
Hvordan får man infrastrukturen med?  
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Bilag:0 

Beslutning: 
Pointer: 

- El-bil markedet er under stor udvikling. Infrastrukturen følger i en stejl udviklingskur-
ve.  

- Det er lidt et spørgsmål om ægget eller hønen i forhold til om elbiler skal efterspørges 
og være med til at sikre infrastruktur eller om infrastrukturen skal være på plads in-
den der efterspørges el-biler i stor stil også blandt offentlige kunder. 

 
- Kan det offentlige anvende go-more som supplement/erstatning til tjenestebiler? 

 
 

 
5. Udfordringer for leverandører ved udbud 

Initiativtager 
IKA formand Jeanet Vandling 

 

Baggrund: 
 
Drøftelse efter opfordring fra IKAs Bestyrelse/ formand –  
Hvor ser Leverandørsiden de største udfordringer, når man modtager udbudsmateriale”. 
Der efterspørges 3-5 indsatser 
 
 

Bilag: 

Indstilling: 

Pointer fra dialogen.  
 

o DI er i dialog med IKA om den gode udbudsproces. 
 

o Leverandørsiden opfordrer til, at Ordregiver udviser reel lydhørhed ved dialog, 
så dialogen ikke er proforma og reelt en monolog. 

 
Udbudsplaner: 

o Leverandørsiden kunne ønske sig en oversigt i regi af IKA med indkøbsfælles-
skabers udbudsplaner  

o Leverandørsiden opfordrer Ordregiversiden til at være opmærksom på, at hvis 
udbudsplaner skrider. Dette presser tilbudsgivere, idet disse har disponeret ef-
ter offentliggjorte udbudsplaner. 
 

Udbudsprocedurer: 
o Ordregivere opfordres til at se på andre procedurer end det klassiske offentlige 

udbud. 
o Leverandørsiden opfordrer til øget brug af begrænset udbud – i stedet for of-

fentligt udbud.  
o Leverandørsiden opfordrer til at Ordregiver undgår rene priskonkurrencer. 

 
Kravspecifikationer 

o Leverandørsiden opfordrer til at gennemføre en reel teknisk dialog før udbud, 
således at der undgås urealistiske kravspecifikationer og kostdrivende kravspe-
cifikationer. 

o Hvis Ordregiver kopierer tidligere udbudsmaterialer er det vigtigt at være kritisk 
og at forholde sig til spørgsmål/svar fra tidligere udbud. 
 

Tilbudsafgivelse - Leverandørsiden opfordrer Ordregiversiden til at være opmærksom på: 

o Tiden til at afgive tilbud kan være for kort – især ved sammenfaldende sorti-
mentsudbud. 

o Lav ikke ændringer i tilbudslisten kort tid inden tilbudsfristen. 
o Ordregiver opfordres til ved sortimentsudbud at der ved tilbudsafgivelse gives 
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mulighed for et vist niveau af fejl på positionsnummer, så få fejl ikke medfører, 
at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. 
 

Tilbudsevaluering 

o Ordregiver opfordres til at kontrollere prisafvigelser på identiske positioner på 
tværs afbuddene. F.eks. ved at indkalde vareprøver på den prisbillige position.  
Dette skal adresseres i udbudsmaterialet. (Jf. IKA-skabelon.) 
 

o Ordregiver opfordres til at være opmærksomme på mangelfuld dokumentation, 
som kan betyde, at ordregiver ikke får de varer Ordregiver har kravspecifice-
ret. 
Enten skal dette håndteres i udbudsprocessen, således at kontrakten tildeles 
rette leverandør - alternativt får Ordregiver en on-going problematik i kon-
traktperioden 
 

Meddelelse om resultat: 
o Det er alfa og omega, at tilbudsgivere oplever konkurrencen som fair. 

 
o Evalueringsrapporten skal være dækkende, så vragede tilbudsgivere ikke efter-

lades i tvivl om, at der snydt på vægtskålen. 
 

 
6. E-handel  

Sagsbehandler:  
Mette Rich 

 

Baggrund: 
Med udgangspunkt I Århus Kommune erfaringer vil Mette Rich give et lille oplæg - herunder 
om vigtigheden af, at leverandørerne leverer e-katalogerne som de skal. 
 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 
 

- Det er mest effektivt for begge parter, at e-katalogerne leveres tilstrækkeligt godt før-
ste gang, så der samlet set ikke bindes for mange ressourcer ind i at kontrollere e-
kataloger. 
 

- Leverandører ønsker at blive udfordret på kvaliteten af e-handelskataloger.  
 
 

- Ordregiver opfordres til i at anerkende at der på visse områder er behov for et skyg-
gekatalog, der indeholder de produkter, som ikke har været en del af udbuddet, men 
er en del af behovet. Og derfor skal kunne dækkes ved at der åbnes for adgang i ka-
taloget. 
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7. Dialoggruppens bidrag til IKAs Årskonference 2019  

 

Sagsbehandler:  
Majbritt Laurine Frødstrup 
 

 

Baggrund: 
Fra mødet i Dialoggruppen 5. september 2018  
 
Gruppen beslutter, at overfor IKAs bestyrelse og sekretariat at anbefale: 
 
at Dialogtorvet bibeholdes som sidste år – evt. gøres lidt mindre (tre stande i stedet for fire)  
 
At torvet møbleres med borde og bænke som sidste år.  
 
Dialoggruppens medlemmer fra Ordregiversiden bemander standen meget gerne sammen 
med folk fra KFST – mhp. at konferencedeltagerere fra leverandørsiden besøge standen, hvis 
der er ønske om at debattere generelle emner. 
 
Bemærkninger i øvrigt: 
 

 Leverandørsiden kan ikke afse tid til at bemande en egentlig stand de er optaget af 
deres egen stand  

 
 Torvet må ikke være et gratis sted for promovering af leverandører der ikke vil købe 

stand.  
 

 Leverandørsiden finder det ikke OK hvis en leverandør der ikke betaler for at være på 
en stand får gratis opmærksomhed og kan uddele vareprøver på dialogtorvet. Traditi-
onen med at der udleveres gratis flødeboller anfægtes som urimelig når den pågæl-
dende leverandør ikke har betalt for en stand.  

 
 
 
 

Bilag: 

Indstilling: 
Status på Årskonference 2019 - særligt ift. bemærkninger til IKA på seneste møde i Dialog-
gruppen 

Beslutning: 
Majbritt Orienterer om at Charlotte Sander fra Ika har oplyst: 
 

 At torvet møbleres med borde og bænke som sidste år. 
   

 Dialoggruppen bestemmer selv hvordan standen bemandes. Dialoggruppen har Dia-
logtorvet i 2 dage og står selv for programmet.  

     Planen er at når IkAs sekretariat får henvendelser omkring dialog på ÅK fra vores  
     samarbejdspartner, for eksempel FSC, så henviser Sekretariatet henvise til Dialog- 
     gruppen.  

  
 Interesseorganisationer kan stå på Dialogtorvet. Ligesom tidligere.  

  
 Der bliver ikke uddelt flødeboller i 2019.  

  
 
 

 



 

Side 9 af 11 
 

Den 23. november 2018  
 

8. Siden sidste møde / nyt fra IKAs Bestyrelse  

Sagsbehandler:  
Pia Ziegler  

 

Baggrund: 
Pia Ziegler orienterede om seneste nyt fra IKAs Bestyrelse  
 
26. november er der Indkøbsfællesskabernes dag.  
26. november holdes der møde vedr. Årskonferencen 2019 
6. december holder vi IKA Udbudsdag – 55 deltagere – 11 på venteliste.  
11. december holder kompetenceudvalget møde omkring forårets program –  
Hvis Dialoggruppen har noget dertil, må de meget gerne sendt til mig. SR, LB, PFM, CS 
11. december deltager formanden i opstartsmøde i Forum For Udbud.  
18. december skabelongruppen har møde vedr. høringssvar for varekøbsskabelonen.  
2. januar starter ny medarbejder i IKA. Der bliver p.t. kørt samtaler.  
3. januar er der møde i Strategisk udvalg.  
8. januar er det bestyrelsesmøde.  
 

 
9. Dialoggruppen sub-site på IKAs hjemmeside 

Sagsbehandler:  
  
 

 

Baggrund: 
 
Opfølgning fra referat 25. april 2018 Input til Dialoggruppens sub-site på IKAs hjemme-
side. 
http://www.ika.dk/videndeling/taenketanke/dialoggruppe/ 
 
Vi skal have lagt Dialoggruppen anbefalinger på siden  
 
Kan vi i øvrigt gøre siden mere attraktiv? 

 

Bilag: 

Indstilling: Drøftelse og gerne input fra ”den kreative klasse”. 
 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 
 
Gruppen ser ikke sig selv som kompetent til at løfte opgaven med at gøre subsitet mere ind-
bydende og formidlingseffektiv.  
 
Majbritt hører Charlotte fra IKA’s sekretariat om ramme for opgaven.  
 
De tekniske muligheder for re-design ukendte for gruppen. 
 

 
10. IKAS Dialogpris 

Sagsbehandler:  
  
Majbritt Laurine Frødstrup 

 

Baggrund: 
Ændret procedure for tildeling af IKAs Dialogpris 

Bilag: 
Bilag II samt bilag III 
 

Indstilling: 

http://www.ika.dk/videndeling/taenketanke/dialoggruppe/
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Som tidligere aftalt, ændres proceduren omkring tildeling af IKAs dialogpris.  
Der bliver denne gang ingen afstemning.  
 
De nominerede fremgår af Bilag II og køreplanen inklusiv kriterier for tildeling fremgår af 
Bilag III.  
 
På mødet gennemgås de indkomne nomineringer holdt op imod kriterierne for IKAs dialogpris 
og der kan (fiktivt) gives point, således at de tre der skal vises på storskærmen, er de tre der 
bedst lever op til kriterierne.  
 
Blandt disse tre vælger Dialoggruppen sammen den kandidat, det skønnes at have fået flest 
Point. 
 

Beslutning: 
Gruppen beslutter, at 
 
På baggrund af de indkomne nomineringer ønskes betingelserne revideret, så det ikke er 
muligt at nominere sig selv. 
 
 
Gruppen indstiller flg. til Danmarks bedste udbud:  
 

- Fællesudbud af madrasser til sygehusene i Region Nordjylland og Region Syddan-
mark. 

- Udbud af lager- og logistikløsning i Region Midtjylland. 
- Udbud af rengøring i Vejle Kommune. 

 
 
Gruppen nominerer flg. til Dialogprisen 
 

- Fællesudbud af madrasser til sygehusene i Region Nordjylland og Region Syddan-
mark. 

- Udbud af rengøring i Vejle Kommune. 
- Forsvarets ”Industriens dag.” 

 
Dialoggruppen opfordrer sekretariatet til at sende en ”tak for din nominering” skrivelse til de 
har nomineret. 
 
Vinderen offentliggøres ikke i referatet, da dette kommer til at ligge offentligt inden Årskon-
ferencen 
 

 
11. Dato og sted for næste møde 

Sagsbehandler:  
Alle 
 

 

Baggrund: 
Næste møde den 24. april 2019 i Århus 
 
Mette Rich har reserveret lokale til dagen. 
 
(Næstfølgende møde den 5. september 2019 på København Professionshøjskole.) 

 

Bilag: 

Indstilling: 

Beslutning: 
 
Forslag til kommende møde: 
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- Cirkulær økonomi/bæredygtighed. 
o Oplæg/indspark ved Klimasekretariatet i Aarhus Kommune. 

- Innovation.  
o Hvordan kan ordregiver komme i bedre dialog med tilbudsgivere/leverandører? 
o Udbudsformer.  
o Idebank ved Proccessio. Oplæg herom på næste møde. 

- Fremtidens varelager- og logistikløsning. 
o Indlæg ved DKI Logistic. 

 
Efter mødet er fremsendt forslag til punkt på næste møde: 
 
”Prisdifferencer” – hvad er ret og rimelig praksis, når ordregivere og leverandører skal udrede 
evt. prisdifferencer. 
 
Aftalt næste år 12-12 møde bliver den 14-15. november og gerne afholdes samme 
sted.  
 
 
 
 

 
 


