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AGENDA
• Bordet rundt med velkommen til de nye netværksmedlemmer

• Bæredygtighed: fra strategi til kontrakter og kontraktstyring: Marianne, Bettina og undertegnede

• Middag 19:00

• Næste møde: 14. april kl. 09:00-11:00 (Hotel Marriott) Sådan leder du uden kasket:

• Mange fagligt stærke specialister forventes i dag at tage ansvar for deres arbejdsopgaver på en måde
så de løfter uformelle lederopgaver. De bliver uformelle ledere og skal lære at udøve og trives i en rolle
som uformel leder. Det gælder blandt andet fagspecialister, teamledere, koordinatorer, tovholder og
mange, mange flere. Men hvordan driver du mennesker, projekter, teams og arbejdsgrupper frem mod 
målet? 

• På dette netværksmøde vil underviser Maibrith Kempka Jensen introducere os til grundstenene i den 
daglige, konkrete, uformelle, ledelse af mennesker og opgaver.

• Kom til netværksmødet og mød andre, der ligesom dig, udøver uformel ledelse i hverdagen og bliv
endnu klogere på hvad der skal til for at lykkes med den uformelle ledelsesopgave.

• Maibrith Kempka Jensen er partner i konsulenthuset WOHA, hun har en Ph.D. i ledelse fra Copenhagen 
Business School og har tidligere arbejdet med ledelse i større danske virksomheder som MT Højgaard, 
Dansk Industri og Danmarks Radio. 2



Præsentation

Chef for kommunikation og forandring, Partner

• BA i Kommunikation 

• Journalist med hovedfag i international miljø-journalistik

• MBA med hovedfag i at styrke en mere bæredygtig beslutningskraft i 

ledelsen med mindfulness

• Arbejdet med bæredygtighed, CSR, miljø og klima-temaer i 20+ år, bl.a. som 

kommunikations- og pressechef i TryghedsGruppen

• Fokus i dag: Ledelseskommunikation, change mangement, ESG-strategi og 

kommunikation 

• Certificate in Leadership of Sustainable Organisations, Oxford University, 

Said Business School

Præsentation af underviser i nøgleord



Viegand Maagøe

Strategisk rådgivning om bæredygtighed og grøn omstilling 

Strategi og ledelseTeknisk rådgivning Data, analyser og 
finansiering

Kommunikation og 
digitalisering

90
specialister i København og Århus

40 %
af vores projekter er 
internationale



En række kunder i alle sektorer 

Eksempler
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ESG-trends mod 2030 og 
grønne indkøb

Tendenser og arbejdet i praksis, torsdag den 2. februar 2023 



Sustainable
Development

Goals

Environmental
Product

Declaration

Environment
Social

Governance

Green
House

Gas

Science
Based

Targets
initiative

FNs (UN)
Global

Compact

Life
Cycle

Assessment

Corporate
Social

Responsibility

CO2

Ækvivalent

1
SDG

4
EPD

7
ESG

2
GHG

8
UNGC

3
LCA

6
CSR

9
CO2-E

En lille quiz

5
SBTi



”
Nye normal er at intet er 
normalt



”
Leading Sustainable Organisations (2022) 

Oxford University, Said Business School

Being accountable to external parties helps build

trust among stakeholders, shareholders, and 

investors. 

A corporation that is externally accountable can
prove that its sustainability efforts are meaningful
and valuable and can attract greater support.

Hvad er bæredygtighed?



ESG og bæredygtighed – giver 
grundlæggende mening

23. februar 202311

Ansvarlighed

Væsentlighed

Langsigtethed



”
Brundtland-rapporten (1987)

"(…) som opfylder de 
nuværende generationers 
behov uden at bringe
fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde
deres behov i fare"



ESG nu og fremover



ESG som begreb stormer frem

23. februar 202314

vs.



Markedet kræver ESG-disciplin, fordi alle forventer, at aktørerne tager 
ansvar
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ESG’s voksende betydning i dansk erhvervsliv 

23. februar 202316



Kunder, forbrugere og virksomheder kræver handling

23. februar 202317

Kunder, forbrugere og medarbejdere 
forventer handling

Virksomheder skubber krav ned 
gennem værdikæden



Kapitalstrømme og lovgivning understøtter bæredygtig udvikling 
af samfundet

23. februar 202318

Investorer ser vækstpotentiale 
virksomheder, der arbejder med ESG 

Politikere og lovgivning kræver 
klimahandling nu



Bæredygtighed er blevet en vigtig del af positionering og 
omdømme

23. februar 202319

I 2020 fik Forbrugerombudsmanden lige så mange klager over mulig greenwashing, 

som i de foregående fem år tilsammen

Kilde: Børsen Bæredygtig august 2021, https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/ordforere-langer-ud-efter-smaaboder-for-vildledning



Offentlige grønne indkøbskrav

23. februar 202320

Indkøbskriterier
og mærker

Energistyrelsens
indkøbsanbefalinger

Indkøbsmål for Partnerskab 
for offentlige grønne Indkøb 

(Miljøstyrelsen)

Den ansvarlige indkøber (CSR-
indkob.dk)

Grønt mærkat, SKI

Værktøjs-
udvikling

TCO-værktøjer, Miljøstyrelsen

Værktøj for bæredygtige
Indkøb, KMD

CO2-beregner grønne indkøb, 
KMD

Screenings- og udbudsværktøj
sundhedstekstiler, Miljøstyr., 

Region Midt

Indkøbsassistance og
grøn kommunikation

Tjek af dokumentation for AV-
udstyr, SKI

Præsentation af EU-planer IT-
udstyr, SKI

Metalinstrumenter, 
Region Midt

Bronkoskoper, 
Region Midt

Grøn kommunikation, 
Energistyr., Miljøstyr. mv. 

Undervisning, Miljøstyrelsen

Analyser
og studier

Prisen for 
cirkulære Indkøb, 

Miljøstyrelsen

Anbefalinger om 
brug af TCO, 

Miljøstyrelsen

Scope 3 for laboratorieudstyr, 
Københavns Universitet



EU sætter høje standarder for ESG de kommende år
Det giver europæiske virksomheder og organisationer internationale fordele

23. februar 202321

SFRD

Sustainable Finance 
Disclosure 

Regulations 

CSRD

Corporate 
sustainability 

Reporting Directive

EU Tax

Taxonomy of 
sustainable activities

Formål
At kanalisere pengestrømme 

over mod bæredygtige 
aktiviteter i samfundet

Formål
At sikre rapportering om 

bæredygtighed baseret på 
tilgængelige og pålidelige data

Formål
at vurdere og klassificere 

graden af bæredygtighed af 
en økonomisk aktivitet eller 

investering

ESRS
European Sustainability 
Reporting Standards, der 
sætter standarder for 
rapporteringen

Finansielle markedsaktører

Virksomheder



Hvorfor nye rapporteringskrav? 

23. februar 202322

• Rapportering skal være troværdig og 

holistisk

• Data skal være pålidelige og af en solid 

kvalitet 

• Information skal dække over ESG-risici og -

muligheder i virksomheden og dens 

kontekst

• Rapportering skal flytte adfærd 



Det nye rapporteringsdirektiv - CSRD

23. februar 202323

• Erstatter Non-Financial Reporting Directive 

• CSRD gælder for virksomheder, der imødekommer mindst to af 

følgende krav:

• Mere end 250 ansatte 

• Mere end 40 mio. EUR i omsætning 

• Mere end 20 mio. EUR i samlede værdier 

• Dobbeltrettet væsentlighed introduceres 
Materiality: Indefra-ud, virksomhedens påvirkning på 

planet og samfund

Double materiality: Udefra-ind, ESG-risicis påvirkning 
på virksomheden

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) Vedtages på EU-
plan i 2022,  implementeres i medlemslande i 2023



De nye rapporteringskrav – hvornår? 

24

Børsnoterede virksomheder 
og finansielle institutter med 
+500 medarbejdere

2024: CSRD gælder 

2025: Første rapport (baseret på 2024-data) under CSRD 

Alle virksomheder med mere 
end 250 medarbejdere 

2025: CSRD gælder 

2026: Første rapport (baseret på 2025-data) under CSRD 

Børsnoterede SMV’er* 

2026: CSRD gælder 

2027/2028: Første rapport (baseret på 2026-data) under CSRD. 
Option frem til 2028

*Virksomheder med <250 ansatte

Det forventes, at 
krav også vil  gælde 
ikke-børsnoterede 
SMV’er



ESG-rapportering er forretningskritisk – men kan være 
udfordrende for mindre virksomheder

23. februar 202325

På den anden side er det en konkurrencefordel, som er alfa 
og omega nu og i fremtiden

På den ene sider er det i dag en udfordring for mange 
SMV’er at indsamle og levere ESG-data



Danske virksomheder integrerer i højere grad klima i strategien 
sammenlignet med de globale

23. februar 2023 Kilde: PwC’s CEO Survey 202226



Særligt Science Based Targets vinder indpas i dansk erhvervsliv

23 February 2023 Source: Science Based Targets27

Science Based Targets initiativet giver virksomheder 
en klart defineret og videnskabsbaseret vej til at 

reducere emissioner i overensstemmelse med Paris-
aftalens målsætning:

at holde den globale temperaturstigning på 1.5 
grader. 



Regnemetoden bag SBTi har fokus på hele virksomhedens værdikæde – Scope
1, 2 og 3

23. februar 2023 Kilde: GHG protokollen28

Scope 1: Direkte udledninger 
fra forbrændt brændsel

Brændsel til 
proces

Brændsel til 
opvarmning

Brændsel til 
transport

Scope 2: Indirekte 
udledninger fra produktion af 
distribueret energi 

CO2-udledning 
ved elproduktion

CO2-udledning 
ved fjernvarme

Scope 3: Indirekte udledninger fra underleveran-
dørerne, samt udledning ved anvendelse og 
afskaffelse af produkt

CO2-udledning fra 
underleverandører

CO2-udledning fra 
købt persontransport

CO2-udledning fra 
varetransport

CO2-udledning fra 
mad

CO2-udledning fra 
forbrug og afskaffelse

Greenhouse Gas Protokollen 

CO2-udledninger direkte fra ‘egen 
skorsten’

CO2-udledninger fra ‘en skorsten i 
nærheden’

CO2-udledninger fra resten af værdikæden



Der er plads til forbedring på områder inden for social 
ansvarlighed – også i Danmark

23. februar 2023 Kilde: World Economic Forum og PwC CXO Magasinet #2729

Danmark taber terræn på den globale scene, når det 
drejer sig om ligestilling mellem kønnene på 
arbejdspladserne.

Ifølge World Economic Forum Global Gender Gap 
Report er Danmark faldet femten pladser tilbage 
alene det seneste år. 

Fra en 14. plads i 2020 til en 29. plads i 2021



Der er behov for at se på hele værdikæden i forhold til S’et og G’et – ligesom i 
forhold til CO2-udledninger

23. februar 2023 Kilde: GHG protokollen30

Risikostyring

Ligestilling

Medarbejder-
forhold

CO2-udledning 
ved brug af 
produkter

Produktsikkerhed

Forbrugertendenser

Transport og 
distribution

Risikostyring i 
leverandørers værdikæde

Produktion af råvarer

Kunders ageren og 
forretning

Aktiviteter indenfor virksomhedens 
fire vægge

Aktiviteter, virksomheden har delvis 
kontrol over

Aktiviteter, virksomheden har indirekte indflydelse på –
men ingen direkte kontrol over

Ressource-
forbrug

Bidrag til 
lokalsamfundet

Innovation

Medarbejder-
forhold hos 
leverandører



G’et repræsenterer et vigtigt og afgørende element i arbejdet med 
bæredygtighed

23. februar 2023 Kilde: The Global Compact ”Who cares win” report,  200431

Det giver ikke mening kun at se på en virksomhed 

ud fra den CO2-aftryk eller kønsfordelingen mellem 

ansatte eller i ledelsen.

Det, der giver mening er at se på, hvordan 

organisationen arbejder med kontinuerligt at 

forbedre sig inden for alle parametre af 

bæredygtighed. 

”Sund selskabsledelse og risikostyring er afgørende 

forudsætninger for at få succes med at 

implementere tiltag, som adresserer miljømæssige 

og sociale udfordringer”

The Global Compact, 2004



Indsamling 
og overblik 
over ESG-
data 

Strukturering af 
data, 
målsætninger 
og visioner

ESG integreres 
i strategien: 
Transforma-
tion og 
forandrings-
ledelse

ESG går hånd i 
hånd med 
vækst og 
markeds-
positionering 

Vigtigt, at gå fra hensigtserklæringer til reelle forpligtelser og 
handling nu 

23. februar 202332

Vi bør 

Vi skal 

Vi vil 

Vi gør 



Ti trends der rammer inden 2030



Et blik ud i fremtiden 

23. februar 202334

Klima- og bæredygtighedsdagsordenen vil påvirke markederne markant mod 2030

Inden 2030 vil de fleste CEOs og CFOs være i stand til at kommunikere deres ESG-nøgletal på samme måde som de 

økonomiske resultater

Mod 2030 har dagsordenen ændret virksomheder og organisationer i samme størrelsesorden, som digitalisering og 

teknologi har gjort siden 00'erne.

I 2030 er klima og bæredygtighed en integreret del af tænkning i alle dele af en virksomhed fra (drift, 

struktur og kultur).

Mod 2030 vil kunder (B2C og B2B) opfatte klima og bæredygtighed som en forudsætning - ikke bare en 

merværdi. 

Mod 2030 vil de fleste virksomheder og fonde arbejde med et udefra-ind perspektiv på egen forretning og organisation



Et blik ud i fremtiden 

23. februar 202335

Klima- og bæredygtighedsdagsordenen vil påvirke markederne markant mod 2030

Måltal og forretnings-drevet ESG-indsatser og virksomheder bliver det nye normal.

Biodiversitet bliver lige så stort et tema at tackle som klimaforandringer.

Samarbejder/partnerskaber er afgørende for en bæredygtig transformation

Klima som krise og tema vokser og inter-govermentale data og rammer, som SBTi bliver standarden for 

benchmarking, troværdighed og license to operate.

Medarbejdertrivsel er essentiel for enhver organisation og virksomhed.



Tak!



BETTINA RØNN LAUGESEN

HVORDAN IMPLEMENTERER 
OG ARBEJDER MAN MED 

SUSTAINABILITY I INDKØB 
København, 2. februar 2023

© Bettina Rønn Laugesen, København, 2023
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INTRO

• I løbet af de sidste 20 år har jeg arbejdet professionelt med indkøbsledelse, 

supply chain management og produktionsstyring i virksomheder som Egmont, 
Gyldendal, Tryg, Canon og senest som Global Procurement Director i SimCorp.

• Jeg har en HD(O) samt en HD(SCM) fra CBS samt en Executive MBA fra 

Henley Business School. 

• I dag har jeg min egen konsulentvirksomhed, hvor jeg beskæftiger mig med 

Management Advisory indenfor procurement, optimering og værdiskabelse. 
Jeg hjælper og rådgiver typisk virksomheder med at etablere eller løfte 

indkøbsfunktionen. Ud over det så er jeg underviser og 

programlægger her på NSCCM på vores procurement kurser. 
Derudover er jeg censor på bla CBS på de 

Erhvervsøkonomiskeuddannelser samt 
medlem af bestyrelsen i Censorkorpset.

© Bettina Rønn Laugesen, København, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

Kravene om mere bæredygtighed kommer mange steder fra, det kommer fx fra:

• Forbrugeren, i dag er forbrugerne meget mere opmærksomme på, hvor ting kommer 
fra. Da indkøb er ansvarlig for forsyningskæden og leverandørerne, er 
bæredygtighedsbevidsthed i indkøb og at være på toppen af det vigtigere end 
nogensinde. 

• Samfundet, samfundet forventer, at du handler på en etisk og bæredygtig måde, 
ellers kan din virksomheds omdømme blive beskadiget.

• Investorer, investorer er mere og mere fokuseret på grønne investeringer og ESG. 
Du bliver bedømt ud fra din strategi på den lange bane.

• Medarbejderne, medarbejderbevarelse og rekruttering er vigtigere end nogen sinde 
og medarbejdere er i høj grad interesserede i at arbejde i virksomheder, de kan 
være stolte af og som der opfører sig på en etisk og bæredygtig måde. Mange 
medarbejdere i dag er i høj grad purpose driven.

• Bestemmelser og love, fx er regeringens strategi for grønne offentlige indkøb:
”De offentlige indkøb skal bidrage til at nå det nationale mål om at reducere udledningen af 
drivhusgasser med 70 procent i 2030.”
Kilde: Oes.dk

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

Denne nye rolle i indkøbsafdelingen er vigtigt og kræver helt nye 
kompetencer. Den kræver indsigt i modeller og lovgivning både i 
det offentlige og private. Da dette område er nyt territorie, hvor der 
endnu ikke er fælles KPI’er og standarder, er det svært at navigere 
i. 

Men en ting er sikkert, at gøre ingenting er ikke vejen frem. Man 
må springe ud i dette nye område og ”asfaltere mens man kører”. 
Derudover er det en god ide at se og lære af andre, så 
vidensdeling på dette område er altafgørende. 

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023

Effective 
sourcing

Green 
sourcing

Socially 
responsible 

sourcing

Economi Environ-

ment and 

climate

Social
dimension

BÆREDYGTIGE INDKØB ER 
BASEREDE PÅ TRE SØJLER
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

TCO

The total cost of ownership (TCO) is the purchase price of 
an asset plus the costs of operation. Assessing the total 
cost of ownership represents taking a bigger picture look 
at what the product is and what its value is over time.

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

Til start er det vigtigt at det er forankret i topledelsen

• Topledelsen SKAL med ind over projekt og målsætningerne.

• Start i det små, og gå stille og roligt i den grønne retning. 

• Undlad at markedsføre tomme løfter.

• Sørg for at der kan måles på fremdriften. 

• Sæt både kortsigtede og langsigtede mål.

Når det koster flere penge

Det er IKKE indkøberen der skal beslutte, om virksomheden 
er villig til at betale mere for en vare/service.

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

Framework til at komme i gang

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB
Eksempler på hvor der kan sættes ind:

Scope 1 – direkte emissioner fra forbrænding

Udskiftning af et oliefyr med en varmepumpe til opvarmning kan give markante reduktioner af CO2-emissioner.

Scope 1 – direkte emissioner fra transport

T ræning af chauffører, ruteplanlægning og stigning i belastning kan føre til reduktioner af CO2-emissioner.

Scope 2 – indirekte emissioner fra indkøb af el

Udskiftning til nye maskiner og anlæg kan mindske energiforbruget.

Scope 2 – indirekte emissioner fra indkøb af varme

Bedre isolering af bygninger kan føre til reduktion af varmeforbrug og dermed CO2-emissioner forbundet med varmeindkøb.

Scope 3 – indirekte emissioner fra indkøb af varer og service

Erstat af CO2-‘tunge’ materialer med mindre CO2-‘tunge’ samt indkøb af genanvendte materialer frem for nye.

Scope 3 – indirekte emissioner fra forretningsrejser

Erstat forretningsrejser med videomøder eller støt brug af mindre CO2-belastende transport (f.eks. tog frem for fly, når det er muligt).

Scope 3 – indirekte emissioner fra behandling/bortskaffelse af solgte produkter efter endt levetid

Designforbedring for at gøre produkterne nemme at adskille og genanvende.

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

INSPIRATION

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

Eksempler på tiltag:

Gyldendal

Miljørigtigt papir (FSC mærket)

Canon

Genbruge tonere (Recycling)

Simcorp

Genbrugsmøbler og materialer til etablering af nyt HQ 
(Recycling)

Polygon

Spendanalyse

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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BÆREDYGTIGHED I INDKØB

Eksempler på tiltag:

Satser på tre områder

Tryg fokuserer på tre områder for at få selskabets CO2-aftryk begrænset: Tryg som arbejdsplads samt investerings-
og skadesforretningen.

Den helt store synder i CO2-regnskabet er Tryg-medarbejdernes rejser. 72 pct. af udledningen kommer fra 
transport. Et aftryk, der skal reduceres med 20 pct. inden 2023.

Set fra Christian Eriksens rådgiverstol “har det en rigtig stor effekt at nedbringe sine rejseaktiviteter”. Et område, der 
er meget konkret og dermed lettere at gå til.

“Man skal nu engang starte et sted. Områder som rejseaktiviteter er lette at kontrollere,” siger Christian Eriksen og 
tilføjer så, at næste skridt på selskabernes klimarejse er vanskeligere, men også endnu mere effektfuldt.

“Vi har regnet på rigtig mange virksomheder – også produktionsvirksomheder, og for alle er det altså den del, der 
handler om indkøb og leverandører, der udleder mest.” Det er et område, Tryg også tager livtag med. I første 
omgang vil selskabet frem mod 2023 reducere udledningen af CO2 med 10.000-15.000 ton gennem en mere 
bæredygtig skadebehandling – en ambition, der især skal nås ved at stille skrappere krav til alt lige fra 
mekanikeren, der reparerer stenslag i forruden, til vvs'eren, der fikser vandskaden.

“Vi kommer til at lave en screening og certificere de leverandører, vi arbejder med, hvor de skal svare på 
spørgsmål om, hvem deres underleverandører er, hvilke produkter de bruger. Det er et ret detaljeret 
program, vi har sat i gang,” siger Barbara Plucnar Jensen.

“Vi kommer fremover til at vælge grønne leverandører at samarbejde med, frem for dem der ikke er det.”

https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/gron-i-2023-tryg-dropper-beskidte-leverandorer

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023

• Dilemma køb af fødevarer

BÆREDYGTIGHED I INDKØB

Miljø Klima

• Økologi fokuserer på 
dyrevelfærd og kemikalier

• Kortere transport pga. 
lokalproduktion

• Danskproducerede 
grøntsager dyrkes i 
drivhuse, der kræver meget 
energi for at opvarmes

• Klimamæssigt kan

udenlandskproducerede 
grøntsager være ”bedre”

En ordregiver skal gennemføre et udbud af fødevarer. Ordregiveren har som en
del af den samlede indkøbspolitik besluttet, at der kun må købes økologiske, 
danskproducerede grøntsager. Samtidig har ordregiver valgt, at udbuddet skal
understøtte FN’s verdensmål nr. 13 om klimaindsatsen, der handler om 

begrænsning af negative klimapåvirkninger.



51

BÆREDYGTIGHED I INDKØB

Eksempler - Udbud med bæredygtige elementer 

Belgisk udbud af kontorartikler (2013) 

Udbud af rammeaftale vedrørende papir og kontorartikler. Alle produkter i udbuddet omfattede grønne kriterier og tekniske 
specifikationer.

Kontraktbestemmelser omfattede et krav om en reduktion i antallet af leveringer på 85 % (fra daglig levering til levering en eller 
to gange om måneden).

Ekstra point blev også tildelt for mere miljøvenlige løsninger, og det betød, at nogle tilbud omfattede bæredygtige 
emballageløsninger.

Udbuddet sikrede lavere CO2-udledninger som følge af reduktionen i leveringshyppigheden og nye emballageløsninger.

Økonomistyrelsens fællesstatslige udbud af tryksager (2021)

Offentligt udbud af rammeaftale om tryksager til hele staten.

Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne Pris 40 % og Klimapåvirkning 60 %

Klimapåvirkning var opdelt i delkriterierne Produktion og Transport

Tilbudsgiverne skulle beskrive, hvordan de ville nedsættelse klimapåvirkningen hhv. ved produktionen af tryksager og transporten
til kundernes adresser (fordelt i hele landet), f.eks. gennem omlægning til bæredygtig energi, udskiftning og optimering af 
maskiner, reduktion af vandforbrug, anvendelse af el- eller hybridbiler, ”bundling” af ordrer mv.

Desuden krav om opnåelse af Svanemærket for trykkerivirksomheder ved aftalestart, brug af Svanemærket papir og opnåelse af 
ISO 14001 i Miljøledelse inden for aftalens første år.

© Bettina Rønn Laugesen, Copenhagen, 2023
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WRAP UP
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RENÉ FRANZ HENSCHEL

FRA STRATEGI TIL KONTRAKTER OG 
KONTRAKTOPFØLGNING

København, 2. februar 2023
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FRA STRATEGI TIL KONTRAKTER OG
KONTRAKTOPFØLGNING

• Med ovenfor in mente: hvilke følger får det for kontrakter og
kontraktstyring?

• Helhedsorienteret fokus en nødvendighed?

• Kontraktstyring som et led i strategien…

• Ledelsesinvolvering

• Monitorering
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SAMMENHÆNG NØDVENDIG

Bæredygtigheds-
strategi

Indkøbs/udbuds-
strategi

Kontraktstyrings-
strategi
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SAMMENHÆNG

Strategi -
overordnet

Indkøbsstrategi

UdbudsstrategiKontraktstrategi

Kontrakstyring -
feedback
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NOGLE SPØRGSMÅL:

• Måler organisationerpå, om bæredygtighedsmål og -krav bliver
opfyldt?

• Har alle bæredygtighedsklausuler i deres kontrakter?

• Hvordan følger de op på dem?

• Tror I, at andre kræver bod?

• Hvad er “benchmark”?
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UNDERSØGELSESRESULTATER- FORELØBIGE
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BRANCHER
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MARKEDSDIALOGEN ER VIGTIG!
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DE PRIMÆREOMRÅDER



62

GENERELT – MÅLER VI?
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KONTRAKTSTYRING SOM ET LED I STRATEGIEN
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VIGTIGHED…
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MEN MEGET FORSKELLIGE
KONTRAKTSTRATEGIER…
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KAN VI LEVE HELT UDEN KLAUSULER?
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ÅRSAGER TIL AT HAVE KONTRAKTKLAUSULER
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ER DER GRUND TIL AT FØLGE OP?
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STRATEGI FOR OPFØLGNING



70

OPFØLGNING…OG KONTRAKTVIRKNINGER
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OPHÆVELSE
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OPHÆVELSE



73

BOD…
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BOD – OG ET LILLE TÆNKT EKSEMPEL
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BOD…
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TAKSONOMIORDNINGEN
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NY TYSK LEVERANDØRLOV…

• Lovkrav til garantier i kontrakterog efterfølgende kontraktstyring

• Fremtidig dansk lovgivning?

• Uanset hvad, bliver kontrakter og kontraktstyring en vigtig del af den 
samlede bæredygtighedsstrategi!
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AFRUNDING

• Alle i undersøgelsen efterlyser mere viden om kontrakter og
kontraktstyring i relation til bæredygtighed

• 60 % ser gerne et dedikeret kursus til emnet, med indlæg fra bl.a. 
praktikere (og begge sider af bordet, dvs. både kunder og
leverandører)

• Mere information følger…..
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TAK FOR I DAG

• Slides uploades eller sendes

• Næste møde om uformel ledelse den 14. april kl. 09:00 på Hotel 
Marriott – vi ses forhåbentligt☺

© Bettina Rønn Laugesen, København, 2020


