Program

IKA Årskonference 2021
2. sep. 2021
09:00 - 10:00

Registrering, udstilling og morgenkaffe
I foyeren foran Congress Hall

10:00 - 10:15

Velkommen – IKA Årskonference 2021 åbner
Congress Hall
Ved Cecilie Beck og IKAs formand, Jesper Langkjær

10:15 - 11:00

Grønne indkøb som vision – Hvad er planen?
Præsentation af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb. Hvordan omsætter vi strategien til handling? Hvad er
planen for implementering af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb, hvordan omsættes den til konkret adfærd?
Ved Økonomistyrelsen, Kontorchef Thomas Gloy.

11:00 - 13:00

Netværk og frokost i udstillingen
Guidet miljømærket tour de udstilling
Ved Miljømærkning Danmark, Rikke Dreyer.

13:00 - 13:45

Dansk erhvervsliv: ”Skuffende få udbud fokuserer på bæredygtighed”
Hvad er det vi skal gøre som ordregiver - hvordan belyser vi dagsordenen om bæredygtighed i udbud, som ordregiver fra
tilbudsgivers perspektiv?
Hvad skal der til for, at vi ikke skuffer?
Cecilie Beck udfordrer panelet.
Ved DI, Jacob Scharff og DE, Morten Jung

13:45 - 14:15

Netværk og udstilling

14:15 - 15:00

Hvad siger loven?
En juridisk vinkel på juraen bag bæredygtige krav i udbud. Hvilke muligheder har vi for alternativ dokumentation, guidelines,
ændringsklausuler?
Bevægelige agile kontrakter ift. et konstant forandrende bæredygtigt marked.
Hvordan håndterer vi nye produkter, som kan noget i bæredygtighedens navn? Hvordan beskriver vi vores krav til produkter,
som vi ikke kender?
Ved Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen, Horten

15:00 - 16:00

Netværk og udstilling
Kaffe, kage og besøg i udstillingen

16:00 - 17:00

Din hverdag – Vores klode
Der er en sammenhæng mellem vores hverdag og klimaet på jordkloden, alle mennesker sætter et CO2 aftryk hver dag, og
det har betydning for vores klima her og nu og i fremtiden.
Bliv klogere på klimaændringernes konsekvenser for Danmark, men i høj grad også på, hvordan vores hverdag påvirker
klimaet, kloden og atmosfæren.
Ved Peter Tanev, Vejrvært på TV2 Vejret
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17:00 - 18:00

Tak for i dag
Udstillingen lukker

18:30 - 19:00

Velkomstdrink
Velkomst i foyeren foran Congress Hall

19:00 - 23:00

Netværksmiddag

23:00 - 23:59

Bar og lounge
I Harlekin/Columbine.
Baren lukker kl. 02.00
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3. sep. 2021
09:00 - 09:05

Velkommen til dag 2
Ved Cecilie Beck

09:05 - 10:00

FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv
De 17 verdensmål favner væsentligt bredere, end mange tidligere har troet. De giver mening for alle mennesker og
organisationer, når målene bliver taget seriøst og brugt hensigtsmæssigt.
Steen Hildebrandt har et skarpt dansk fokus på FN´s 17 verdensmål, og hvordan disse nu og i fremtiden vil påvirke staten,
regioner, kommuner og private virksomheder. Hvordan vil vi forholde os til FN´s mål og anbefalinger? Hvilke krav vil vi konkret
møde, og hvad betyder dette for politikere, ledelse og ledere i den offentlige sektor i Danmark?
Steen Hildebrandt holder et oplæg om FN´s Verdensmål, og hvordan danske kommuner, organisationer og virksomheder,
kan skabe mening og resultater ved at implementere disse.
Ved Steen Hildebrandt, Formand for 2030-panelet og professor i organisations- og ledelsesteori

10:00 - 11:00

Netværk og udstilling

11:00 - 11:30

Verdens bedste indkøber 2020
I 2020 var IKA med til at uddele prisen for ”Verdens bedste indkøber”.
Region Midtjylland vandt for deres udbud vedr. ikke-kliniske engangsartikler. Regionen har medvirket som case i en analyse
af de økonomiske effekter af at gå fra engangs- til flergangsartikler som miljø- og klimamæssigt giver en besparelse på 90%.
Regionen efterspørger konkret i deres udbud produkter og materialer med lavt CO2 aftryk, og dokumentation for det faktiske
CO2-aftryk.
Region Midtjylland har fokus på at reducere forbrug af engangsartikler, og udover deres systematiske tilgang sikrer de også
samarbejde på tværs af brugergrupper, leverandørled og drift. Det har bl.a. givet indkøbet en motor for større indsigt, nye
handlinger og acceleration af bæredygtighed i alle enheder.
Men hvordan bærer de sig ad, helt konkret?
Ved Region Midtjylland.
Maria Lillelund Thorup, Category Manager
Susanne Backer, Bæredygtighedskonsulent
Bonni Vejen Kallestrup, Category Controller

11:30 - 12:00

Årets grønne indkøber 2019
Med ambitionen om at reducere eget aftryk på klimaet og miljøet mest mulig – har Nykredit sat ambitiøse mål for at nedbringe
eget energiforbrug, CO2-aftryk og affaldsmængde. Det betyder bl.a., at de systematisk inddrager miljø-, energi- og
klimaaspekter i indkøb af varer og tjenesteydelser. Hør de spændende erfaringer, fra indkøbere på det private marked – Kan vi
drage paralleller til offentlige indkøb og blive inspireret til nytænkning af udbud?
Ved Martin von Horsten, Vicedirektør, Nykredit

12:00 - 12:15

Pause

12:15 - 13:00

Kan det bære?
Den danske befolkning går op i bæredygtighed. Men hvad betyder det egentlig? Når vi snakker om bæredygtighed, så er det
ofte klimaet og klodens ressourcer der er fokus for samling. Emner som ligestilling, fornuftige arbejdsvilkår og beskyttelse af
verdens fattige fordufter ofte i dialogen. Så alt imens nogle virksomheder arbejder på at implementere FN’s verdensmål i
deres strategi, så stiger forvirringen hos forbrugerne. Det er svært at finde rundt i, hvad de bæredygtige valg er.
I foredraget rydder Anne Glad op i begreberne og præsenterer nogle forskellige perspektiver på bæredygtighed.
Ved Anne Glad

13:00 - 13:15

Tak for i år og på gensyn i 2022
Frokost To-go
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