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Deltagere 

IKA Tænketank 

 

 

Sted 

JDE Professional, Nyvang 16, 5500 Middelfart 

 

Tirsdag den 17. januar kl. 10.30 – 15.00 

  

Referat til årets første møde i IKA tænketank fødevarer  

  

Hvilke kvalitative krav skal der være med i udbud af fødevarer blev drøftet i 4 grup-

per. 

 

Gruppe 1 drøftede, at mange Ordregivere koncentrere sig om at følge op på aftaler-

ne de første 2 år, og derefter kører det lidt løsere.  

 

Gruppe 2 drøftede om Fairtrade og hvordan man kan gå målrettet efter dette. Grup-

pen efterlyste en standard for dette. ILO blev drøftet og ønsket om at inddraget det i 

markedsdialogen. 

 

Gruppe 3 drøftede om de kvalitative krav kontra og kvantitative krav hang 

sammen. Ordregiver skal kun efterspørge det, de har brug for, og ikke det, 

der ikke er brug for. F.eks. en bøf - -hvad angiver man der? Vigtigt at alle 

giver sig tid til teknisk markedsdialog og høring – da man her har mulighed 

for at vende det hele. 

 

Gruppe 4 drøftede tidsrammen på et udbud – Ordregiver bruger normalt op 

til 1 år at udarbejde det i – men Tilbudsgivere har kun 1 måned. God ide at 

Tilbudsgivere informerer udbyder om, længere tilbudsfrist. 30 dage er mi-

nimum – men sørg for at åbne for længere frister m.m. Tilbudslister med 

flere tusind varelinjer er ikke hensigtsmæssigt – og kræver uhensigtsmæs-

sigt meget tid fra tilbudsgivere. Grossisterne oplyser tværtimod at rabat-
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terne kan blive bedre, når vi udpensler antal af varelinjer. Hos SKI er det 

ofte nødvendigt med så brede sortimenter også pga økologi og konventio-

nel. Sortimentsudbud er flere grossister/leverandører ikke glade for, da 

man ikke mener, at man kan specificere tydeligt nok på de enkelte produk-

ters krav til f.eks. storkøkkener. Det er mere fornuftigt til de mindre insti-

tutioner. Det giver fordel til de store markedsførende produkter – og giver 

ikke incitament til at presse prisen på disse. 

 

   

Hvordan kan Ordregiver og grossister inddrage producenterne i udbuddene? 

 

Alle 4 grupper var enige om, at Ordregiver, Tilbudsgivere og grossister skal 

have mere dialog om de aktuelle udbud.  

 

Næste møde den 2. maj 2017 ved Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 

8260 Viby J 

 

 


