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Kommissorium for Forum for Bæredygtige Indkøb 
 
 
Formål  
Miljøministeren ønsker at styrke indsatsen for fremme af offentlige og private bæredygtige ind-
køb. Hertil oprettes Forum for Bæredygtige Indkøb, der har til formål at fremme miljøbevidste 
og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere, både på det 
offentlige og det private marked, gennem øget videndeling og erfaringsudveksling. 
 
Det er miljøministerens ønske, at forummet bidrager til, at Danmark efterlever anbefalinger fra 
EU i relation til bæredygtige indkøb.  
 
Organisering 
Forum for Bæredygtige Indkøb udgøres af tre niveauer:  
 
1) En styregruppe bestående af politisk inviterede organisationer 
 
2) Et antal tematiserede netværksgrupper/arbejdsgrupper 
 
3) Almindelige medlemmer 
 
Forummet er åben for alle med interesse for bæredygtige indkøb. I udgangspunktet er delta-
gelse gratis og personligt, men det er op til styregruppen at regulere betingelserne og evt. be-
slutte et medlemsgebyr. Endvidere kan deltagergebyr på konkrete arrangementer overvejes. 
 
Medlemmer af forummet kan gå sammen og foreslå etablering af netværksgrupper, som kan 
afholde egne møder eller arrangementer.  
 
Etablering af netværksgrupper skal godkendes af styregruppen for at modtage bistand, fx i 
form af sekretærtimer samt dækning af eventuelle udlæg til møder/arrangementer.  
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Forum for Bæredygtige Indkøb

Temagrupper, temamøder 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4

Netværket er åbent for alle med 
interesse for bæredygtige indkøb

Gå-hjem møder, seminarer, kampagner etc
Hjemmeside, nyhedsbrev

Styregruppe 
Politisk inviterede organisationer

 
Opgaver 
Forum for Bæredygtige Indkøb skal skabe synlighed om potentialerne ved bæredygtige indkøb 
gennem videndeling og gennem et styrket samarbejde mellem de aktører, som har interesse 
for bæredygtige indkøb. Det skal ske gennem oprettelse og drift af et Forum for Bæredygtige 
Indkøb, der er et bredt netværkssamarbejde mellem professionelle offentlige og private indkø-
bere, miljøfolk, leverandører, brancher, organisationer, kommuner og regioner. 
 
Styregruppen skal planlægge forskellige fælles eksternt rettede mødeaktiviteter samt eventuel-
le andre tiltag, som kan fremme netværkssamarbejdet.  
 
Der forventes gennemført 1-3 større møder/konferencer årligt om relevante emner og en ræk-
ke korte møder – fx som gå-hjem-møder eller tematiserede møder. Møderne kan enten initie-
res af styregruppen eller af netværksgrupperne. Beslutningen om, hvilke møder der iværksæt-
tes, træffes af styregruppen, og medfinansiering i forbindelse med afholdelse af netværksmø-
derne bevilges ligeledes herfra. 
 
Styregruppen har ansvar for en portal – en hjemmeside – som skal fungere som informations-
kontakt for netværket, samt for en fortsættelse af det eksisterende elektroniske nyhedsbrev. 
 
Faglige områder som netværksgrupper kan bidrage positivt til gennem afholdelse af debatmø-
der kunne for eksempel være: Fremme af indsatsen for bæredygtige indkøb inden for sektorer-
ne byggeri, fødevarer og transport; Sygehusenes indkøb; Ansvarlig leverandørstyring og CSR; 
Indkøbets innovationsfremmende potentialer; Vugge til vugge og kredsløbstankegangen i rela-
tion til indkøb. 
 
Deltagerne kan bistå med bidrag til det elektroniske nyhedsbrev og til portalen for bæredygtige 
indkøb. 
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Formandskabets opgaver 
Formandskabet udpeges af miljøministeren og består af en formand og en næstformand. Det er 
formandskabets opgave at lede styregruppemøderne i Forum for Bæredygtige Indkøb samt at 
tilrettelægge dagsordener og sikre fremdrift i forummets opgaver. 

Sekretariat 
Der tilknyttes et eksternt sekretariat til betjening af Forum for Bæredygtige Indkøb samt til 
koordination af netværksgrupperne. Sekretariatet skal stå for planlægning og gennemførelse af 
møder og arrangementer, samt for portalen og nyhedsbrevet.  

Sekretariatet skal – med reference til formandskabet– fungere både på det faglige og det ad-
ministrative område, herunder forberede, gennemføre, dokumentere og følge op på styregrup-
pemøder og yde faglig bistand i øvrigt til forummets og netværkets arbejde.  

Sekretariatet har løbende kontakt med Miljøstyrelsen i betjeningen af styregruppen og netvær-
ket. 

I forhold til økonomistyring af sekretariatsfunktionen, herunder rejseafregninger og dækning af 
udgifter til mødeafholdelse samt økonomistyring af forummets projekter, skal sekretæren sikre, 
at man følger Miljøstyrelsens regler for dokumentation og godkendelse af udgifter.  

Varighed 
Forum for Bæredygtige Indkøb skal foreløbig fungere til og med september 2012, hvor dets 
fortsættelse tages op til vurdering.  
 
Finansiering 
Der er reserveret ca. 1,8 mio.kr. til driften af Forum for Bæredygtige Indkøb, til dækning af 
sekretariat, omkostninger til debatmøder og øvrige aktiviteter, til drift og udvikling af portal for 
bæredygtige indkøb samt til drift og udvikling af nyhedsbrevet. 
 
 
Styregruppens sammensætning  
 

- Kommunernes Landsforening  
- Danske Regioner  
- Regionale Indkøbere 
- Indkøbere i Danmark, IKA  
- SKI, Statens og Kommunernes Indkøbs Service 
- DI  
- Dansk Byggeri  
- Dansk Erhverv  
- Håndværksrådet 
- Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
- Københavns Universitet, Green Campus 
- Partnerskab for offentlige grønne indkøb 
- DILF 
- Center for Energibesparelser 
- Miljømærkning Danmark 
- Miljøstyrelsen 

 


