Møde om indkøbsaftaler: Arbejdsbeklædning og
miljømærker – 12. november 2019
10.00 – 10.30

Ankomst og registrering

10.30 – 10.50

10.30 – 10.50 Velkomst v./Teknik- og Miljøchef Jette Lindgaard Dansk Mode og Tekstil

10.50 – 11.10

Københavns Kommunes politik for indkøb af miljømærkede produkter og services
v/Specialkonsulent for CSR Ida Ginsborg, Center for Indkøb, Københavns Kommune
Københavns Kommune præsenterer kommunens politik for indkøb af miljømærkede
produkter og serviceydelser: Hvad indeholder politikken? Hvad er formålet med en tidlig
markedsinvolvering? Hvordan forventes politikken at spille ind i kommende udbud?

11.10 – 11.30

Offentlige indkøbere, der er gået sammen om bæredygtige indkøb v/ Anette Juhl
Winther, Formand for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og indkøbs- og
udbudschef i Aarhus Kommune
Anette Juhl Winther fortæller om POGI’s nye kommende indkøbsmål for
arbejdsbeklædning, om POGI’s beslutning vedrørende miljømærker og om
interessetilkendegivelser for miljømærkede indkøb.

11.30 – 11.40

PAUSE

11.40 – 12.00

Case: erfaringer med miljømærkning af arbejdsbeklædning v/Product manager Dorthe
Hestbjerg Jensen og Sales Manager Dorte Nørskov, ID Identity
ID Identity, som har licens til EU’s miljømærke EU-Blomsten arbejder med løbende at øge
sortimentet af miljømærket arbejdsbeklædning. Hør om deres strategi og konkrete
erfaringer med miljømærkning.

12.00 – 12.20

Svanemærket og EU-Blomsten gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste
produkter på markedet v/ Seniorkonsulent Ingrid Elmedal, Miljømærkning Danmark
Ingrid Elmedal fortæller om Svanemærket og EU-Blomsten, samt om de krav, som
mærkerne stiller til arbejdsbeklædning og om ansøgningsprocessen samt hvad det koster
og hvorfor miljømærkerne er et godt redskab til at styrke miljøarbejdet og fremme
virksomhedens profil.

12.20 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Workshop
Her får deltagerne mulighed for at høre mere om nedenstående emner og deltage i dialog
samt give input til det videre arbejde.
1. Certificering med Svanemærket og EU-Blomsten – udfordringer og muligheder
2. Giv input til kommende miljøkrav og krav om miljømærker i Københavns Kommunes
udbud af arbejdsbeklædning
3. ID Identity deler ud af deres erfaringer miljømærker. Der er mulighed for at stille
spørgsmål til processen og arbejdet med at opnå licens til miljømærket.

14.00 – 14.15

Opsamling fra workshops og next step

14.15 – 14.45

Kaffe, kage og networking

