1. temagruppemøde om ’Cirkulære forretningsmodeller og møbler’
Tid:
Sted:

20. maj 2021, kl. 9.30-12:30
Online, ZOOM deltagerlink: https://zoom.us/j/96707173245?pwd=SDZBME5PdTJGYkluVDhKQ0ZuQ1RSQT09

Tovholdere: Rikke Dreyer, chefkonsulent hos Miljømærkning Danmark og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb.

Indledning
Har du idéer, viden eller konkret erfaring med cirkulære forretningsmodeller? Tilbyder din virksomhed allerede nu cirkulære
løsninger? Står du overfor at skulle indfri en ambition om at jeres indkøb i højere grad skal understøtte omstillingen til den
cirkulære økonomi? Eller er du bare nysgerrig og interesseret i at netværke, videndele og drøfte løsninger og muligheder inden for
den cirkulære økonomi med andre. Så er denne temagruppe måske noget for dig!
Temagruppen samler leverandører, professionelle indkøbere, konsulenter, NGO’ere og andre med interesse for cirkulære indkøb
og forretningsmodeller. For at gøre diskussionerne så konkrete som muligt tager temagruppen udgangspunkt i møbler.
Møbelbranchen er nemlig for alvor ved at få øjnene op for gevinsterne ved bæredygtighed og cirkulær økonomi. Nogle
leverandører bruger genanvendte materialer i deres produktion og afprøver cirkulære forretningsmodeller som fx leasing, takeback-ordninger og reparationer af produkter i stedet for nysalg.
Temagruppen sætter fokus på cirkulært indkøb af møbler og nye forretningsmodeller baseret på en cirkulær tankegang inden for
produktion, brug og genbrug? af møbler. Møderne i temagruppen vil være en blanding af oplæg og diskussioner og resultatet af
temagruppens arbejde skal formidles i form af et kommunikationsprodukt, som gruppen selv besluttet. Det kan fx være en guide,
en casesamling eller andet der vil kunne bruges af både offentlige og private indkøbere.
Temagruppens arbejde og resultater skal bidrage til at fremme markedet for genanvendelige møbler at høj kvalitet samt
genanvendte møbler og møbelmaterialer og også inspirere andre brancher til at udvikle cirkulere forretningsmodeller.
Danmark forbruger lineært, og hvis alle levede som os, skulle der fire jordkloder til. Det er derfor bydende nødvendigt, at vi
bevæger os over mod en cirkulær økonomi, hvor produkter og materialer holdes i kredsløb på samme kvalitetsniveau så længe som
muligt. Først og fremmest skal vi købe færre produkter. Fx ved at købeprodukter af god kvalitet med langlevetid. Produkter der kan
repareres, når de går i stykker, og som kan skilles af, når de engang er udtjente, så materialerne kan genanvendes.

Temamøderække

Der vil blive afholdt 3 temagruppemøder med følgende rammer:
Temamøde 1: Opstart af temagruppen. Se programmet for dagen herunder.
Torsdag den 20. maj kl. 9.30 – 12.30.
Temamøde 2: Inspirationsindlæg og workshop - udarbejdelse af konkret produkt/guide.
Onsdag den 9. juni kl. 12:30 – 15:30
Temamøde 3: Færdiggørelse af produkt/guide, herunder kommunikationsplan og opsamling.
TBD
Temagruppens resultater skal fremlægges ved Forum og POGI’s årskonference (d. 28. oktober 2021).

Program for den 20. maj
09.30-09.45

Velkommen og introduktion til temaet v/ Rikke Dreyer
For at gøre arbejdet med cirkularitet konkret, tager vi fat i produktområdet møbler. Vi tager fat i cirkularitet
og fokus vil både være på genbrug/genanvendelse, samt det at købe gode møbler med lang holdbarhed som
kan indgå i det cirkulære indkøb, samt at sikre vedligeholdelse og reparerbarhed af det der indkøbes.

09.45-10.15

Præsentation af Cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller i forbindelse med indkøb.
Indflyvning. v/ Kim Ankjær Nielsen, Projektleder i Cirkulær Økonomi, Kolding Kommune
Hvad er cirkulær økonomi? Og hvordan kan man konkret arbejde med det i en kommune både i forhold til
indkøb og fremme de grønne og holdbare løsninger i erhvervet? Hvad kræves der er ledelse, medarbejdere
og andre for at få succes og hvordan organiserer man bedst arbejder? Det vil Kim give en række eksempler
på i sit oplæg.
Spørgsmål, kommentarer, problemstillinger, udfordringer?

10:15 – 11:

Inspirationsoplæg fra branchen, v/ Steffen Max Høgh Holmris B8 og Kim Hjerrild, Lifestyle and Design
Cluster.

Hvad kan branchen i dag og hvad ligger i pipeline? Hvor stor en del af branchen tilbyder i dag et system for
levering og returtagning af møbler og genbrugte møbler?
11.00-11.15

Kort pause

11.15-11.45

Workshop
Hvad er behovet? Workshoppen starter ud med 5 minutters individuel brainstorm. Herefter skal deltagerne
drøfte følgende:
•

•
•
•

Hvad skal der til for at fremme mere cirkulært indkøb af møbler? Diskussion om hvad der skal til lige fra
udvikling, produktion, salg, brug, vedligeholdelse, genanvendelse/genbrug af møbler og møbeldele til
gensalg etc.
Hvad er de vigtigste muligheder/udfordringer, videnshuller, miljøforhold etc.
Mentale barrierer – behovet for nye møbler? Case eksempel fra Høje Taastrup Kommune, Pia.
Diskussion i plenum

11.45-12.15

Kommunikationsprodukt v/ Rikke Dreyer
Kommunikationsprodukt og outcome. Hvad er det vi har behov for? Indsamling af cases mv.?

12.15-12.30

Opsamling og videre proces v/ Dorte Mindegaard

