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Forum for Bæredygtige Indkøb 

HVEM? 
• En styregruppe der går på tværs af 

sektorer og brancher 
• Temagrupper med repræsentanter 

for indkøbere, leverandører, 
rådgivere, og brancheorganisationer 
osv. 

• Medlemmer (>1000) – gratis! 
• Sekretariat for grønne indkøb 
• Finansieret af Miljøministeriet 
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Forum for Bæredygtige Indkøb 

HVAD? 
Temagrupper i 2022 

• Grønt forbrug og adfærd i 
indkøbet 

• Bæredygtig ‘last mile’ transport 
• Innovationsklausuler 
• Grønne og klimavenlige indkøb 

af fødevarer 

Tidligere bl.a.: 
• Produktstandarder i indkøb 
• Cirkulære forretningsmodeller 

og møbler 
• Bæredygtig IT 

• Bæredygtig transport 
• Plastemballage og 

engangsprodukter 
• Verdensmålene 
• Totalomkostninger 
• Markedsdialog 
• ansvarligeindkob@mst.dk 

4 / Miljøstyrelsen / Grønne Indkøb, Se alle arrangementer på LinkedIn: Forum for Bæredygtige Indkøb 

  

mailto:ansvarligeindkob@mst.dk


 

    

 

Forum for Bæredygtige Indkøb 

HVOR? 
Gå-hjem-møder 

Årskonference 24. november  
2022 i København Verdens bedste indkøber 

Gå allerede ind og nominer  nu, 
https://www.ika.dk/videndeling/

verdens-bedste-indkoeber/ 
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Tilmelding: 
https://www.dans 
kerhverv.dk/kurse 
r-og-
events/2022/april/ 
offentlig-privat-
topmode-2022/ 

https://www.ika.dk/videndeling/verdens-bedste-indkoeber/


 

    

Forum for Bæredygtige Indkøb 

HVOR? 
ansvarligeindkob.dk 

Nyhedsbrev 
LinkedIn:  Forum for Bæredygtige 
https://www.linkedin.com/company/forum-
for-bæredygtige-indkøb 
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Temagruppe om ‘Forbrug og grøn adfærd’ 

Fokus: 
• Grønne løsninger, der rykker noget, er ikke nye grønne produktvarianter 
• Man bør i stedet fokusere på det reelle behov, så man undgår unødigt forbrug 
• Det stiller nye krav til indkøberen, som i højere grad skal være forandringsagent 

Kommunikationsprodukt:
• Anbefalinger til hvordan man i praksis kan omstille forbruget, fremme grøn adfærd 

og udvikle cirkulære løsninger’ 
• Skal fremlægges ved Forums og POGI’s årskonference den 24. november 2022 

3 møder: 
• Temagruppemøde 1: Torsdag den 10. marts kl. 10-14 i Odense 
• Temagruppemøde 2: Torsdag den 7. april kl. 10-14 i København 
• Temagruppemøde 3: Tirsdag den 10. maj kl. 10-14 i Århus, Odense eller online 
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Program for temamøde 1 
10.00 – 10.15 Velkommen og introduktion v/ Dorte Mindegaard, Miljøstyrelsen 

10.15 – 12.00 Analyserne bag regionernes strategiske fokus på at reducere klimaaftrykket gennem omstilling 
af forbruget v/ Rasmus Nielsen, Region Hovedstaden 

Region Midtjyllands erfaringer med at udvikle og implementere løsninger som reducerer klima og 
miljøaftryk fra forbruget knyttet til de kliniske aktiviteter v/ Maria Gaden, Region Midtjylland 

Odense Kommunes koncept ”Nøjsomt forbrug” og interne kampagner til fremme af grønne 
forbrugsvaner v/ Melćijana Salispahić Starčević, Odense Kommune 

IKEAs erfaringer med at engagere medarbejderne i bæredygtighedsarbejdet 
v/ Monica Keaney, IKEA Danmark (online) 

12.00 – 12.30 Frokost 

12.30 – 13.00 Barrierer og perspektiver i recirkulering og genbrug af arbejdstøj på offentlige og private 
arbejdspladser v/ Marie Budtz, Bacher Work Wear (online) 

13.00 – 13.30 Workshop – barrierer, anbefalinger og behov samt ideer til kommunikationsprodukt 
13.30 – 14.00 Opsamling – ønsker til program for næste møde 
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Workshop 

Indsigter fra oplæg og diskussion: 

• Hvad er de største barrierer ifht. at reducere forbrug og fremme grøn adfærd? 
• Hvad er de centrale anbefalinger til at komme godt i gang? 

Ideer til kommunikationsprodukt: 

• Hvilket behov skal resultatet af temagruppens arbejde bidrage til at opfylde? 
• Hvilken form kunne et eller flere produkter have? 

Temagruppemøde 2: 

• Har I forslag til oplægsholdere eller andre ønsker til mødets indhold og form? 
• Har I selv erfaringer som I vil holde et kort oplæg om? 
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Ny hjemmeside der samler det hele lanceres i april 2022 

Csr-indkob.dk  og ansvarligeindkøb.dk  = 
www.denansvarligeindkøber.dk 

Hovedstruktur: 
1. Bæredygtige krav 
2. Viden og værktøjer 
3. Kom godt i gang 
4. Netværk: Forum og POGI 

10 / Miljøstyrelsen / Grønne Indkøb, Se alle arrangementer på LinkedIn: Forum for Bæredygtige Indkøb 

https://ansvarligeindkob.dk/
https://Csr-indkob.dk
https://www.denansvarligeindk�ber.dk


 
  

 

 

    

Bæredygtige krav og
indhold produktkategorier 

• Miljøkrav: 
• EU’s GPP krav og POGI’s 

indkøbsmål 
• Etiske krav 

• OECDs Retningslinjer for 
Multinationale Virksomheder 

• Sociale klausuler 
• Arbejdsklausuler 
• Cases 
• Guides 
• Værktøjer 
• Arrangementer 
• Nyhedsartikler 

11 / Miljøstyrelsen / Grønne Indkøb, Se alle arrangementer på LinkedIn: Forum for Bæredygtige Indkøb 



 

  
  

     

  

    

 
  

    

Hvis du vil vide mere: 

Forum for Bæredygtige Indkøb: https://ansvarligeindkob.dk/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/forum-for-bæredygtige-indkøb 

ALLE ARRANGEMENTER 
MV. BLIVER DELT HER. 

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) https://ansvarligeindkob.dk/partnerskab/ 
Hvis din virksomhed er POGI medlem, kan du videndele og stille spørgsmål om specifikke 
udbud til andre POGI medlemmer i den lukkede LinkedIn gruppe:
https://www.linkedin.com/groups/12494302/ 

Den ansvarlige indkøber + TCO værktøjer: www.csr-indkob.dk 

Miljøstyrelsen: www.mst.dk/grønneindkøb 

Prisen for Cirkulære Indkøb, analyse:
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/prisen-for-cirkulaere-indkoeb/ 

Anbefalinger om brug af TCO (totaløkonomi) ved offentlige indkøb
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/anbefalinger-om-brug-af-tco-
totaloekonomi-ved-offentlige-indkoeb/ 
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Kontakt Miljøstyrelsen 

Sekretariatet for Grønne Indkøb: ansvarligeindkob@mst.dk 
Dorte Mindegaard – dormp@mst.dk,  51 19 87 71 
Anette Petersen – anette@invirke.dk,  23 31 46 17 
LinkedIn @Forumforbæredygtigeindkøb 
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TAK FOR  I DAG 
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