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Grønne indkøb på dagsordenen på efterårets miljøseminar
Temaet var bæredygtige indkøb, da 58 engagerede medarbejdere var samlet i Café Albertine til 
efterårets miljøseminar. Udenfor gjorde blæst og regn det meget tydeligt, at det var efterår, men 
inde i cafeen var der næsten forårsagtigt med masser gode ideer, der spirede ved bordene.

Miljøcertificering fornyet 
Andreas fra Miljø & Teknik bød deltagerne velkommen og gennemgik årets eksterne miljørevision, 
som blev gennemført i august. 9 enheder fik besøg af en af de to miljørevisorer, som kunne notere 3 
afvigelser, 5 bemærkninger og 6 forbedringsmuligheder. Det var en forbedring i forhold til 2016, 
hvor der ved i alt 6 besøg var 4 afvigelser og 8 forbedringsmuligheder. Gengangere var i år flere 
steder, at sikkerhedsdatablade ikke var opdateret, det samme gjaldt miljøhåndbogen og at 
brandøvelser ikke var afholdt. Enhederne blev opfordret til at være opmærksomme på disse 
områder. Efter udbedring af de 3 afvigelser, er miljøcertificeringen igen i år kommet i hus!

Nyt på miljøfronten…
Herefter gav Merete Winther en kort status på affaldsordningen og fortalte, at der i foråret 2018 vil 
blive fulgt op på sorteringen ude i enhederne. Maja fra Miljø & Teknik præsenterede dernæst den 
nye Klimastrategi 2017-2025, som er blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2017. I 
klimastrategien er der blandet andet sat mål om CO2-reduktioner for de kommunale bygninger og 
den kommunale genanvendelse og transport. Også indkøb er kommet med, alt sammen områder 
der er relevante ude i enhederne. Læs Klimastrategien ved at følge dette link.

Bæredygtige indkøb på programmet
Rafi fra Udbud & Indkøb besøgte efterårets miljøseminar for at fortælle om den nye indkøbspolitik 
og særligt om afsnittet om bæredygtige indkøb. Her er nemlig et nyt mål om, at mindst 65% af 

Rafi fra Udbud & Indkøb fortæller om den nye indkøbspolitik

https://albertslund.dk/politik/politikker-og-strategier/klima-og-miljoe/klimastrategi-2017-2025
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kommunens indkøb lever op til kravene for internationalt anerkendte 
miljømærker indenfor international standard type 1, som blandt andet er de 
kendte mærker ”Svanemærket” og ”Blomsten”. Miljøseminaret bød også på 
en gæst udefra – Rikke Fischer-Bogason fra PlanMiljø, et konsulentfirma, som 
siden 2014 har været sekretariat for ”Forum for Bæredygtige Indkøb” og ”Partnerskab for Offentlige 
Grønne Indkøb” på vegne af den danske Miljøstyrelse. Hun gav enhederne inspiration til, hvordan de 
kan arbejde med bæredygtige indkøb og fortalte om miljømærker, og hvordan man kan tænke 
cirkulær økonomi ind, når man arbejder med indkøb. 

Miljørepræsentanterne gav input til den nye fælles miljøindsats på indkøb
Dagens tema var opvarmning til næste års fælles miljøindsats, hvor fokus er på indkøb. 
Miljørepræsentanterne blev derfor, efter morgenens mange input, bedt om i grupper at komme 
med idéer og ønsker til miljøindsatsen. Der var en livlig snak rundt ved bordene og der kom rigtigt 
mange gode idéer frem i lyset. Deltagerne blev opfordret til at være kreative og vilde for også at få 
de skæve og sjove forslag på bordet. Mange af de gode forslag er efterfølgende blevet indarbejdet i 
beskrivelsen af den fælles miljøindsats. 

Gruppearbejde omkring den nye fælles miljøindsats om indkøb

Dagen sluttede af med frokost i café Albertine
Snakken gik så livligt for sig omkring den fælles miljøindsats, at deltagerne slet ikke nåede at snakke 
om de lokale miljømål ude i enhederne. De blev i stedet opfordret til at arbejde videre med dem 
hjemme i enhederne og ikke mindst at huske at aflevere dem i starten af januar sammen med 
opfølgningen på sidste års  miljømål. Derefter gik deltagerne ombord i den lækre frokost, som Café 
Albertine havde forberedt. Tak for et godt miljøseminar med masser af aktiv deltagelse!


