INVITATION TIL MASTERCLASS

Bliv klædt på til dit
næste cirkulære udbud
Offentlige myndigheder indkøber for cirka 320 milliarder kroner om året, hvoraf kommuner
og regioner står for størstedelen. Det er en stor ”muskel”, som kan være med til at trække
markedet i en mere cirkulær retning og skabe mindre affald i kommuner og regioner.
Samtidig er materialer og produkter ansvarlig for størstedelen af vores klimabelastning,
så hvis vi vil mindske vores CO2-aftryk, er det vigtigt, at vi sætter fokus på vores indkøb.
Det gør vi til:

Masterclass for cirkulære indkøb torsdag den 30. januar 2020, 9:30 til 15:00
hos Argo, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.
På masterclassen serverer vi et overblik over området, inspirerende erfaringer fra andre
lande og giver rum til at skitsere mulige tiltag i egen organisation. Vi vil sætte særligt fokus
på erfaringer indenfor følgende produktområder: tekstiler, byggeri, møbler og plast. Formålet med masterclassen er at give deltagerne et godt indblik i, hvordan cirkulære udbud
kan bruges som løftestang til at skabe cirkulær omstilling og være en del af løsningen på
vores affaldsproblem.
Masterclassen henvender sig primært til udbudskonsulenter samt miljø-, bæredygtighedsog affaldsmedarbejdere i kommuner i regioner. Det er gratis at deltage.

TILMELD DIG HER
Tilmeldingsfrist er 26. januar 2020. Der opkræves no show-fee ved udeblivelse uden afmelding.

Dagen arrangeres af Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Gate 21 og Cirkulær Sjælland
projektet, Kommunalteknisk Chefforening samt Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb
og Forum for Bæredygtige Indkøb.
Se programmet på følgende side.
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Program
9.30

Ankomst, morgenmad og velkomst

10.00

8 skridt til cirkulære udbud – hvordan skalerer vi pilotprojekter? Erfaringer og metoder fra
Holland
v/Joan Prummel, strategic advisor circular procurement, Rijkswaterstaat, Holland.
Joan Prummel træner og støtter organisationer og offentlige indkøbere i Europa i cirkulære
udbud. (Oplægget er på engelsk)

10.45

Ekspert sessioner – korte pitches, interviews og rundbordssnakke om fire centrale
produktområder indenfor cirkulære udbud
•

Tekstiler: Hvordan kan vi redde over 750 tons tekstiler fra forbrændingen? Hør hvordan
Københavns Kommune og Region Hovedstaden har samarbejdet om cirkulære indkøb
af tekstiler på den lange bane i regi af Partnerskab for Cirkulære Kommuner. Og hør om
hvordan innovation i indkøb kan anvendes strategisk ved Camilla Raagaard Ernst fra
Gate 21

•

Byggeri: Hvordan kan vi via udbud stoppe spild af byggematerialer på byggepladserne?
Hør erfaringer fra Norge, hvor partnerskabet omkring affaldsfrie byggepladser har
udviklet incitamenter til at stoppe spild af byggematerialer som en del af udbuddet
og kontraktgrundlaget. Ved Harald Aas, Senior rådgiver, Nationalt program for
leverandørudvikling

•

Møbler: Hvad er mulighederne for at efterspørge brugte kontormøbler – og hvordan kan
det implementeres i praksis? Hør erfaringer fra Malmø Kommune, som har lavet deres
første cirkulære udbud, hvor kommunen nu køber brugte kontormøbler fremfor at købe
nye. Soeco er en af de nye leverandører som har indgået en aftale om levering af brugte
møbler til Malmø Kommune. Emma Börjesson fra Malmø Kommune og Tor Sjödin fra
soeco vil fortælle om udbuddet og det konkrete samarbejde.

•

Plast: Hvordan sikrer vi et bæredygtigt indkøb af plastemballager og engangsplast?
Hør tips og ideer fra den nye vejledning om indkøb og plast fra Forum for Bæredygtige
Indkøb ved Inge Werther fra NIRAS

12.00

Frokost

12.45

Sprintforløb i de fire produktspor. Deltagerne udvikler og prototyper konkrete ideer til deres
næste cirkulære udbud. Der vil være eksperthjælp at hente fra de forskellige oplægsholdere.
Prototypen kan være en skitse, et værktøj eller andre behov, som deltagerne har. Der vil
være fokus på gevinster, aktiviteter og organisering

14.30

Vi tester de forskellige ideer fra dagen for en jury

15.00

Tak for i dag

I månederne efter workshoppen vil deltagerne blive tilbudt en opfølgningssamtale med Aalborg
Universitet, som er videnspartner i Circular PP-projektet. Her vil der være mulighed for at drøfte
konkrete udfordringer og mulighederne indenfor cirkulære udbud
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