Stormøde om indkøbsaftaler mandag den 14. september 2020:

babyudstyr, børnetekstiler og miljømærker
Tid:

Mandag den 14. september kl. 10.00 –12.45

Sted:

Teams-møde

10.00 – 10.05

Velkommen v/ CSR-konsulent Alexandra T de Leeneer, Københavns Kommune

10.05 – 10.25

Offentlige indkøbere, der er gået sammen om bæredygtige indkøb v/Økonomidirektør
og Formand for POGI Nanna Krog-Meyer, Gladsaxe Kommune
Hør om POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) og om POGI’s beslutning
vedrørende miljømærker og om interessetilkendegivelser for miljømærkede indkøb.

10.25 – 10.45

Københavns Kommune politik for indkøb af miljømærkede produkter og services v/
CSR-chef David Salomonsen, 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 indkøb og
udbud?

10.45 – 11.00

PAUSE

11.00 – 11.20

Case: erfaringer med svanemærkede børneprodukter v/Stifter af Hoppekids René
Stenvang
Hør René Stenvang, stifter af børnemøbelfirmaet Hoppekids, fortælle om deres strategi
og konkrete erfaringer med svanemærkning af bl.a. madrasser og senge.

11.20 – 11.40

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 babyudstyr og børnetekstiler og om ansøgningsprocessen samt hvad
det koster og hvorfor miljømærkerne er et godt redskab til at styrke miljøarbejdet og
fremme virksomhedens profil.

11.40 – 11.45

PAUSE

11.45 – 12.45

Parallelle workshops
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 babyudstyr og børnetekstiler
Efter mødet udsendes en opsamling med de væsentligste input og pointer fra de to
workshops.

