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Dagsorden

• 10.00 Velkommen 
Præsentationsrunde af mødedeltagerne, rækkefølge som 
deltagerlisten: Navn, ansættelsessted, stillingsbetegnelse

• 10.30 Resultat af survey

• 10.45 Indflyvning  – hvad vil vi med tænketanken? 

Ved tovholdere Mette Rich, Aarhus Kommune og Helle     
Bjerregaard, VIA University 

• 11.30 Temaer i tænketanken

Det er nu du har mulighed for at komme med ønske til tema,                           
der skal på dagsorden på et kommende møde. 

• 11.45 Afrunding og næste møde

2



Resultat af survey

13 besvarelser = 100% respons

84,6% har gennemført 

Vi er meget forskellige, men har samme interesse for bæredygtigt indkøb.
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Hvad er din rolle og evt. stillingsbetegnelse ifht. bæredygtige indkøb (tværkommunalt, ansvarlig på området på indkøbskontoret etc.)

Udbudskonsulent / - jurist 5

Kundeansvarlig chefkonsulent 1

Projektleder for EU om cirk. Indkøb 1

Grøn spejder / udbudskonsulent 1

Udviklingskonsulent 1

Indkøbschef 1

Afdelingsleder i Udbud og Indkøb 1

Chefkonsulent, Klima & Ressourcer 1
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Hvor langt er din organisation (off. indkøb) kommet ifht. implementeringen af Verdensmålene og bæredygtige indkøb generelt (i korte vendinger)?

Vi er kommet langt … 10

I opstart 1



Resultat af survey

Hvilke to aktuelle spørgsmål ligger højest på din ”to-do” liste ifht. bæredygtige indkøb? (f.eks. få lavet en tilføjelse til indkøbspolitikken)

Politisk gokendelse til POGI medl. 1

Hvordan skabes større interesse? 1

Klargøring af egen organisation til bæredygtige indkøb 3

Dokumetation af bæredygtige indkøbsaftaler 1

Socialt ansvar og vægtningen heraf 1

Indkøbspolitik- og strategi 1

Udarb. Bæredygtige tildelingskriterier 1

Bæredygtig bortskaffelse 1

Hvordan bliver alle indkøbsområder dækket? 1

Hovrdan måles fremdrift? 1
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Har du ønsker til temaer, der har et stort fokus i egen organisation?

Hvordan modtages - og bearbejdes emnet politsk? 1

TCO, transport, miljømærker, madspild, plast 1

Hvordan hæves niveauet il at alle udbud bliver bæredygtige? 1

Dokumentation og TCO 1

Sociale hensyn i udbud 1

Økologi uden meromkostninger 1

Bæredygtig bortskaffelse 1

Målbarhed og definitioner af grønne indkøb 1
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Kender du et firma eller en oplægsholder, der vil kunne bidrage ind i et eller flere af de valgte emner?
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Indflyvning … 
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Hvorfor …
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Tilbage til rødderne … 
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• SLUK for lyset … spar ud fra et ØKONOMISK perspektiv / NU OGSÅ et 
bæredygtigheds perspektiv.

• Blå futter 

• Skovtur

• Kultur (spejder) – RF 2019 - 2522

• Genbrug af plastposer

• Forældremøde i børnehaven



Bæredygtige indkøb … sæt i gang!!!???

– Indkøbspolitik formuleret noget om bæredygtighed
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Bæredygtighed

En lille film om udviklingen globalt de sidste 100 år
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https://folk.uib.no/ngfhd/Animations/gistemp_1024_1880-2018.mp4


Indflyvning Mette
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Bæredygtighed



Forord Indkøbs- og udbudspolitik Aarhus

• FORORD AF JACOB BUNDSGAARD

• Aarhus er en by i rivende udvikling, og kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal understøtte denne 
udvikling. Vi har et ansvar for at forvalte borgernes penge på en fornuftig måde, og bidrage til at skabe 
vækst, der både gavner vores borgere og byens udvikling.

• Aarhus Kommunes indkøbsorganisation er og skal også fremadrettet være en moderne, 
forretningsorienteret og målrettet enhed, som ud fra en helhedsbetragtning arbejder for at opnå størst 
mulige gevinster for kommunens borgere. 

• Vi er fælles om Aarhus, og fælles om at skabe nye løsninger til gavn for vores by. Når vi samler 
indkøbskræfterne og laver gode indkøbsaftaler og sikrer god opfølgning, kan vi skabe mere værdi for 
pengene, og frigøre ressourcer og medarbejdertid, der kan bruges til mere borgernære formål. 

• Det handler ikke kun om at opnå de økonomisk mest fordelagtige vilkår. Som landets næststørste 
kommune skal vi udnytte vores store indkøbsvolumen til at påvirke markedet i en bæredygtig og ansvarlig 
retning, som møder fremtidens behov.

• Vi vil være uafhængige af fossile brændstoffer på transportområdet, og selvom mange af kommunens biler 
allerede er udskiftet med elbiler, kan vi gøre endnu mere for at mindske CO2 udledningen. Vi vil arbejde 
med cirkulær økonomi, så flere af de varer vi køber i større grad kan genbruges eller genanvendes. På 
møbelområdet er vi blandt andet i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, der skal muliggøre at 
kasserede møbler kan få nyt liv andre steder i organisationen. Desuden skal vi i højere grad benytte vores 
indkøbsaftaler til at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet ved at sikre inkluderende arbejdsvilkår 
hos kommunens leverandører. 

• Dette er blot nogle af de områder vi sætter fokus på med denne indkøbspolitik.
• God læselyst.
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Bæredygtighed
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Dagsorden

• 10.00 Velkommen 
Præsentationsrunde af mødedeltagerne, rækkefølge som 
deltagerlisten: Navn, ansættelsessted, stillingsbetegnelse

• 10.30 Resultat af survey

• 10.45 Indflyvning  – hvad vil vi med tænketanken? 

Ved tovholdere Mette Rich, Aarhus Kommune og Helle     
Bjerregaard, VIA University 

• 11.30 Temaer i tænketanken

Det er nu du har mulighed for at komme med ønske til tema,                           
der skal på dagsorden på et kommende møde. 

• 11.45 Afrunding og næste møde – tak for i dag!
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Afrunding og næste møde

Vi er meget forskellige, men har samme interesse for bæredygtigt indkøb.

Forslag til temaer, oplægsholdere og ansvarlig(e) for et kommende møde kan 

indmeldes til sekretariatet på 

IKAs hjemmeside

IKAs hjemmeside – ika@ika.dk

Anvend referencen: ”forslag til TT Bæredygtige Indkøb”

Tak for i dag!
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