
Kort om mig

Professionelt

➢ Direktør, Dansk Affaldsforening

➢ Leder, Platform for Bæredygtigt Erhverv, 

CONCITO

➢ Direktør, netværket Bæredygtigt Erhverv

➢ Kommunikationsdirektør, Forsikring & 

Pension

➢ KL i Kbh + Bruxelles

I øvrigt

MF, Radikale Venstre

Regionsrådsmedlem / formand for Danske 

Regioners Psykiatriudvalg

Cand. mag.



Nyt mindset i 
samarbejdets verden

➢ Kort om cirkulære indkøb

➢ Nyt mindset, nye roller

➢ En blød og en hård

➢ I gang



Cirkulære indkøb handler om ressourceeffektive
løsninger





Man kan være cirkulær på mange måder



5 hjørnesten

Ressourcehierarki: Sætte ind så tidligt som 

muligt i ressourcehierarkiet og helst undgå at 

bruge ressourcer.

Livscyklus: Fokus på effekter og 

omkostninger i hele livscyklus.

Forretningsmodeller: Fokus forskydes fra 

produkt til service og system.

Funktionskrav: Fokus på løsningen og ikke 

produktet.

Markedsdialog: Samarbejde og dialog med 

virksomheder / stakeholdere.



Nyt mindset:
Cirkulære indkøb er samarbejdets verden

Nyt mindset

Cirkulær økonomi er samarbejdets verden

Cirkulær økonomi er samarbejdets verden

Genanvendelse

Service

Innovation



Nyt mindset

Tilgang Lineær Cirkulær

Horisont Kortere Længere

Fokus Produkt Løsninger/service

Faglighed Jura Flere fagligheder

Relation Køber-sælger Partnerskab

Krav Tekniske Funktionskrav

Risiko Lav Kalkuleret



Ikke-indkøb

Hollandske stat: Sparer mest ved at begrænse 

antallet af arbejdsstationer - dernæst fås de 

største gevinster ved at forlænge møblernes 

levetid. 

Perth & Kinross Council i Skotland: 

Førsteprioritet helt at undgå at købe nye møbler. 

Dernæst genbrug af overskydende møbler –



Indkøbsafdelingens nye 
rolle som intrapreneur

Kravet til indkøberne vil i langt 

højere grad være udvikling, 

initiativ og out-of-the-box-

nytænkning – i et dynamisk 

samarbejde indadtil på tværs af 

organisationen og udadtil med 

markedets stakeholdere. 



Alle skal skifte mindset

Politikerne skal sætte strategiske mål

Direktion skal sørge for ledelse, 

forankring fra top til bund samt 

kompetencer

Medarbejdere skal uddannes og ud af 

siloerne

Virksomheder skal skifte ”sælger” ud 

med ”samarbejde”



En blød og en hård

➢ Kommunikation

➢ Dokumentation



Tvivl i toppen

Nu hedder det cirkulære indkøb. 

Før hed det Cradle2Cradle. 

Hvad er egentlig forskellen?



Kommunikér

Beslutningstagere usikre. 

Nogle direktører frygter, at blå 

politikere tænker cirkulær økonomi er 

noget ”rundkredspræget” og ”flippet”

De efterlyser business cases, specielt 

på nye forretningsmodeller



Dokumentér



I gang





Københavns Kommunes basismodel



Her kan det betale sig

➢ Maling

➢ Arbejdstøj

➢ Rengøringsmidler

➢ Opvaskemaskiner

➢ PC

➢ Printer

➢ Skriveborde i træ

➢ Kantinedrift

➢ Rengøring

➢ Vaskeri 

➢ Trykkeri



Strategier til cirkulære indkøb

Mål: 

➢ Økonomi: Her satser kommunen på de sektorer eller produktgrupper med mest økonomisk 

bundlinje for kommunen selv og/eller i form af vækst, innovation og jobs.

➢ Miljø: Her udvælger kommunen de områder, hvor potentialet for at mindske aftrykket er størst. 

Metode:  

➢ Påvirkning: Her satser kommunen på sektorer og produkter, hvor den mener at kunne flytte 

markedet qua sin købermagt.

➢ Tilpasning: Her vælger kommunen de lavt hængende frugter. Dvs fokus sættes på områder, 

hvor den cirkulære økonomi allerede har fat, og hvor der derfor uden store problemer vil kunne 

efterspørges cirkulære løsninger. 



Hvor fokus?

Byggeri, fødevarer og transport er de vigtigste 

sektorer med størst potentiale for økonomi og 

miljø, når det gælder omstilling til cirkulær 

økonomi og derfor også cirkulære indkøb. 

Men på produktområder som tekstil, møbler og 

IT er markedet for cirkulære løsninger potentielt 

stort og i gang – og det kan derfor være lettere 

for kommunen at begynde med. 



Quick wins

➢ Stille krav om genanvendt materiale 

vil lukke materialekredsløbet

➢ Sikre høj udnyttelse af de indkøbte 

ting



Råd på vejen

De enkelte kommuner:

➢ Få en strategi med styr på basis og med fokus – forankret i toppen

➢ Gå sammen med andre om at skabe innovation på udvalgte områder

➢ Kommunikér og dokumentér

Nationalt:

➢ Strategiske kategoriplaner

➢ Sikre dokumentation

➢ Styrke maskinrummet med standarder og uddannelse


