
Konferenceprogram 

CSR i praksis: Bæredygtige indkøb i et strategisk og økonomisk perspektiv  

Sted: Hotel Crowne Plaza, København, kl. 9.00–15.30. Ordstyrer: Trine Sick.  

 

Ankomst, morgenmad og velkomst 

9.00: Ankomst, kaffe og morgenbuffet. 

9.30: Velkomst v/ Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb. 
Præsentation af konferencen og Forum for Bæredygtige Indkøb. 

 

Første blok: Bæredygtige indkøb som en del af strategien 

9.40: Gitte Krasilnikoff, senior manager, Deloitte.                                                                                             
Strategisk tilgang til bæredygtighedsstrategier. Hvorfor kan det betale sig, hvordan 
kommer man i gang, og hvilke udviklingsmuligheder er der? 

10.05: Jens Moberg, adm. direktør, rådgivningsfirmaet Alectia.                              
Hvordan forankres bæredygtighed i organisationen? Hvordan flytter man en 
organisations indgroede mind-set, og hvor åbner der sig et nyt perspektiv?  

10.30: Kim Østrup, vicedirektør, IBM Denmark A/S.                                               
Case: Sådan høster IBM gevinsten af bæredygtighed og bæredygtige indkøb.  

10.50: Kaffepause. 

 

Anden blok: Bæredygtige indkøb i praksis 

11.00: Henrik Dissing, konsulent, Dansk Industri.                                                                                                                                             
Offentlige indkøb og offentlige og private partnerskaber – en driver for innovation? 
Kan private lære af offentlige? Kan offentlige lære af private, og hvor ligger gevinsten 
i partnerskaberne? 

11.25: Mogens Werge, forbrugerpolitisk direktør, COOP Danmark A/S.                 
Læren fra Business2Consumers til Business2Business og ansvarlig leverandørstyring i 
praksis. 

11.50: Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb og chefkonsulent i 
SKI.                                                                                                                                          
Guide til det bæredygtige indkøb – hvad er værktøjerne, og hvor er der hjælp at 
hente? 

12:00: Frokost. 

 

Tredje blok: Sessions 

13.00: Fire parallelle sessions 

 Rundvisning på Hotel Crowne Plaza v/ direktør Allan l. Agerholm: Om 
bæredygtighedsinitiativer på Hotel Crowne Plaza. 
 

 Andrew Kjærulff Maddock, Center for Grøn Transport: Om anbefalinger og 
værktøjer til at købe og sikre grøn transport (ikke endeligt bekræftet). 
 

 Bente M. Jessen, miljøbiolog, Kolding Kommune: Om EU-projektet: SMART 
SPP − innovation gennem bæredygtige indkøb. Kan tæt dialog mellem 
offentlige kunder og leverandører før et evt. udbud give mulighed for 
teknologisk fremdrift? 
 

 Mette Lise Jensen, Miljøstyrelsen: Nye tendenser og regler på 
vej? Landskabet inden for bæredygtige indkøb, hvor er vi på vej hen? 

 

Fjerde blok: En bæredygtig udvikling – fælles og modstridende 
udfordringer 

13.45: Anne Lise Mortensen Grandjean, direktør, Rådet for Bæredygtig 
Erhvervsudvikling.                                                                                                                    
Push or Pull? De 5 nødvendige indsatser for succesfuld bæredygtig udvikling.  

14.10: Kaffepause. 

14.20: Martin Lidegaard, formand, Tænketanken Concito.                                            
Hvor ligger de samfundsmæssige gevinster i bæredygtige indkøb, hvis flere offentlige 
og private virksomheder tænker grønt i deres daglige drift?  

14.45: Spørgsmål til – og debat mellem Martin Lidegaard og Anne Lise Mortensen 
Grandjean.                                                                                                                        
Hvordan kan private og offentlige virksomheder indfri de mange forventninger? 

 

Afslutning 

15.20: Afslutning v/ Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb. 

15.30: Tak for i dag. 


