STORMØDE OM INDKØBSAFTALER
Indendørs institutionsmøbler til børn og miljømærker
mandag den 17. august 2020
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S. (mødelokale Salen)

_____________________________________________________________________

Program
11.45 – 12.30
12.30 – 12.35
12.35 – 12.45

12.45 – 12.55

12.55 – 13.10

13.10 – 13.20

13.20 – 13.30
13.30 – 13.50
13.50 – 14.00

14.00 – 14.10

14.10 – 14.20

14.20 – 14.30
14.30 – 15.50

15.50 – 16.00

Ankomst, registrering og sandwich
Velkommen v/direktør Jette Ebbekær Thomsen, groconsult
Offentlige indkøbere der er gået sammen om bæredygtige indkøb v/økonomidirektør i
Gladsaxe Kommune og formand for POGI Nanna Krog-Meyer
Hør om POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) og deres beslutninger
vedrørende miljømærker samt om interessetilkendegivelser for flere miljømærkede
institutionsmøbler til børn.
Københavns Kommunes politik om miljømærkede indkøb v/CSR-chef David
Salomonsen, Københavns Kommune
Hør om Københavns Kommunes politik for grønne og miljømærkede indkøb. Hvilken
retning udstikker politikken? Og hvordan arbejder Københavns Kommune med at skubbe
markedet i en stadig grønnere retning?
Udbud af aftale omfattende institutionsmøbler til børn v/udbudsjurist Michael
Terkelsen, SKI
SKI laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige – herunder aftaler
på møbler, omfattende indendørs institutionsmøbler til børn, som Københavns Kommune
anvender. Hør om aftalen og om ønsker og forventninger til miljømærkede produkter på
den kommende aftale.
Case: erfaringer med miljømærkning af institutionsmøbler til børn v/markedschef Tina
Salbæk, Lekolar
Lekolar arbejder løbende med at øge sortimentet af miljømærkede institutionsmøbler.
Hør om deres strategi og konkrete erfaringer med miljømærkning.
Spørgsmål
PAUSE
Hvad mener brancheforeningen? v/direktør Annette Christensen, DI/Træ- og
Møbelindustrien
Annette fortæller om brancheforeningens miljøindsats og giver en række gode råd og
opfordringer til offentlige indkøbere i forhold til kommende udbud med krav om
miljømærker.
Danmarks officielle miljømærker v/konsulent Ingrid Elmedal, Miljømærkning Danmark
Ingrid fortæller om Svanemærket og EU-Blomsten samt om de krav, som mærkerne stiller
til institutionsmøbler og om ansøgningsprocessen samt hvad det koster.
FSC v/rådgiver og relation manager Morten Brodde, FSC
Morten fortæller om FSC samt om de krav, som mærkerne stiller til institutionsmøbler og
om ansøgningsprocessen samt hvad det koster.
Spørgsmål
Drøftelse i gruppe og plenum v/direktør Jette Ebbekær Thomsen, groconsult
Gruppearbejde om følgende overordnede spørgsmål – og efterfølgende opsamling i
plenum:
Gruppe 1: Hør og stil spørgsmål når Miljømærkning Danmark og FSC fortæller mere om
certificering med Svanemærket og EU-Blomsten samt FSC – og om
udfordringer og muligheder.
Gruppe 2: Giv input til SKI om miljøkrav i kommende udbud af rammeaftale omfattende
indendørs institutionsmøbler til børn.
Dagen rundes af
Opsamling fra workshops og next step

