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Heidi Bøg Nielsen heki@haderslev.dk  Haderslev 
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Alice Rask Vinther Nielsen alic@varde.dk  Varde 

Sinan Ceran since@vejen.dk   Vejen 

Kresten Vej Nørgaard kresten.noergaard@rksk.dk Ringkøbing 

Pernille Bryhl pbr@hansenberg.dk  IFIRS 

Jocelyne Bou-Zeid jbz@au.dk   Aarhus universitet 

Daniel dsin@vesthimmerland.dk  Vest Himmerland 

Inge iep@samaqua.dk   SAMAQUA 

Nicolaj Christensen nicolajc@roskilde.dk  Roskilde 

Robert romo@frederikshavn.dk  Frederikshavn 

Anni abk@thisted.dk   Thisted 

Thomas thomas.drejer.jensen@hjoerring.dk Hjørring 

Thomas ttr@hansenberg.dk   IFIRS 

 

Thomas Schultz   Konsido 

Bjarne Schmidt   SKI 

Jacob Toft    SKI 

Christina Sjøgaard   SKI 

 

Dagsordnen var følgende  

Bordet rundt.  

Konsido, Bæredygtighed. 

Frokost. 

SKI, Bæredygtighed. 

Afrunding.  

 

Bordet rundt.  

Samme udfordring i kommunerne – Gerne bæredygtigt men må helst ikke koste. 

Diskussion omkring de problemer og tilgange/tiltag de deltagende kommuner oplever. Der er fokus på 

varemærkninger CO2. 

CO2-beregninger volder problemer i mange kommuner, data er dårlige. Mange gav udtryk for bekymringer 

ved de CO2 beregninger leverandørerne fremviser.  

Forskellige beregningsmetoder giver forskellige resultater.  

Anvender man øjebliksbetragtninger eller TCO-betragtninger??! 

SKIs POGI(partnerskab for offentlige grønne indkøb) aftaler er en mulig vej at gå hvis man ønsker 

bæredygtighed. 
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Gladsaxe har lavet et øko-dashboard som kommunens brugere er meget glade for. Peter viste det frem på 

mødet. Det viste afdelingernes økologi procent, målt vha. mærkninger.    

Mange kommuner havde gjort eller var ved at gøre noget ved bæredygtigheden på følgende områder El, 

biler og fødevarer. 

Frederikshavn har gjort måtter bæredygtige. Ikke leje/vask længere, men købemåtter der støvsuges. Mere 

bæredygtigt og billigere.  Frederikshavn lovede mere info, her er et link  

https://www.bbnnordic.dk/bbn-nordic-maatte-koncept/ 

Der blev talt om muligheden for at de ”gamle” TCO beregninger kunne støves af og bruges til beregning af 

bæredygtighed.  

National styring og vejledning afgørende. 

Konsido 

Thomas Schultz fra Konsido. Se vedhæftede slides 

Frokost 

Lækkert 

SKI 

Bjarne Schmidt. Jacob Toft og Christina Sjøgaard. Se vedhæftede slides 

Afrunding 

Mulige emner til næste møde 

 Generel brug af ledelsesinformation – Visning/visualisering af data, Dasboard, BI. 

Prisregulering.  

 Nye ehandelsløsninger for dem der er interesserede, onlinemøde. 

https://www.bbnnordic.dk/bbn-nordic-maatte-koncept/

