1. temagruppemøde om produktstandarder i indkøb
Tid:
Sted:

10. marts 2021, kl. 12.30-15:30
Online, ZOOM deltagerlink: https://zoom.us/j/97965386546?pwd=ZjZkekg2ek9pZjdTTW9CNTRoOGdGUT09

Tovholdere: Michael Terkelsen, udbudsjurist og CSR- og bæredygtighedskonsulent hos SKI
Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef hos Dansk Erhverv og næstformand for Forum for Bæredygtige Indkøb.

Indledning
Formålet med temagruppens arbejde er at skabe et overblik over hvilke forskellige bæredygtige standarder og miljømærker, der
kan være relevante at se på inden for forskellige produktområder. Det er tanken, at arbejdet skal ende med et opslagsværk eller en
guide, der vil kunne bruges af både offentlige og private indkøbere. Vi er inspireret af Københavns Kommune, der har lavet en
tilsvarende guide. I temagruppen vil vi arbejde på at lave en udvidet udgave, hvor der tilføjes standarder samt andre
produktområder. Derudover forventes flere miljømærker at blive inddraget.
Temagruppen skal være med til at identificere hvilke produktområder (minus byggeri), der skal arbejdes med. Overordnet vil det
give mening at gå efter områder, hvor der både er en vis indkøbsvolumen og miljøpåvirkning. Tekstilområdet er et godt eksempel,
hvor der i dag er flere mærker at gå efter som for eksempel Svanen, Blomsten, GOTS, Oeko-Tex og FSC. Men for at kunne stille de
rigtige krav, skal man vide, hvad mærkerne fokuserer på, og man skal have et overblik over, hvilke varer der findes på markedet.
Det skal den nye guide kunne bidrage til.

Temamøderække
Der vil blive afholdt 3 temagruppemøder med følgende rammer:
Temamøde 1: Opstart af temagruppen. Se programmet for dagen herunder.
Temamøde 2: Inspirationsindlæg og workshop - udarbejdelse af konkret produkt/guide.
Onsdag den 7. april kl. 12:30 – 15:30
Temamøde 3: Færdiggørelse af produkt/guide, herunder kommunikationsplan og opsamling.
Tirsdag den 4. maj. Kl. 12:30 – 15:30
Temagruppens resultater skal fremlægges ved Forum og POGI’s årskonference (Q4 - dato TBD).

Program for den 10. marts
12.30-12.40

Velkommen og introduktion til temaet v/ Jakob Zeuthen & Michael Terkelsen

12.40-13.00

Præsentation af Københavns Kommunes guide
v/ Alexandra Thempler de Leeneer – CSR-konsulent ved Københavns Kommune

13.00-13.20

Inspirationsindlæg: Hvad fokuserer de bæredygtige standarder og miljømærker på, og hvilke
produktområder mangler overblik? v/ Jakob Zeuthen

13:20 – 13:40

Diskussion i plenum – Mangler og problemstillinger inden for produktstandarder i indkøb

13.40-13.50

Kort pause

13.50-14:00

Introduktion til workshop v/ Michael Terkelsen

14.00-15.00

Workshop
Workshoppen starter ud med en individuel brainstorm. Herefter skal deltagerne drøfte følgende:





Hvad skal en god guide/anbefaling kunne?
Hvilke forskellige bæredygtige standarder og miljømærker kan være relevante at se på inden for
produktområderne?
Identificering af væsentlige muligheder/udfordringer, videnshuller, miljøforhold etc.
Valg af forslag/produktområder som gruppen vil arbejde videre med samt overvejelser for, hvordan
gruppen vil realisere dette.

15.00-15.20

Fremlægning af gruppernes resultater i plenum
Hver gruppe fremlægger hvilke overvejelser og produktområder, som gruppen vil arbejde med.

15.20-15.30

Opsamling og videre proces v/ Jakob Zeuthen og Michael Terkelsen

