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Dato:
Tid:
Sted:

30. maj 2018
13:00 - 15:00
Scandic Aarhus City, Østergade 10

Deltagere: Lone Dannerby Paulsen
Nicolaj Krogh Jensen (referent)
Steen Stavnsbo
Nina Carlslund
Søren Winther Lundby
Camilla Fabricius
Eva Borchorst Mejnertz
Theresa Blegvad
Henrik D. H. Müller

SBemærk: Gæster:

Pkt. 2 og 3: 
Hanne Juhl, udviklingskonsulent, Region Midtjylland

Pkt. 2, 3 og 4: 
Annette Juhl Winther, Indkøbschef Aarhus Kommune, Michelle Juhl, 
konsulent, Indkøb og Udbud, Aarhus Kommune

1   Rundvisning og introduktion til Scandics arbejde med bæredygtighed
Nina Carlslund viste udvalget rundt på hotellet og præsenterede Scandics arbejde med 
bæredygtighed. 

2   Indflyvning og begrebsafklaring til bæredygtighedsdagsordenen
Søren Winther Lundby gav en introduktion til bæredygtighedsdagsordenen med fokus på 
sammenhængen mellem globaliseringen, FN’s verdensmål og Aarhus. 

Oplægget sendes til udvalget. 

3   Cirkulær Økonomi, intro/begrebsafklaring/videre proces
Hanne Juhl, Region Midt, introducerede udvalget til cirkulær økonomi, herunder at der er 
EU-lovgivning på vej, som er bindende for medlemsstaterne, samt at der er behov for at 
formulere en stærk vision om CØ, baseret på et overblik over allerede igangværende 
tiltag i kommunen.  

Oplægges sendes til udvalget. 



Side 2

4   Intro til arbejdet med ny indkøbs- og udbudspolitik
Anette Juhl Winther, indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune, præsenterede udkast til 
ny indkøbspolitik, der skal landes af Byrådet inden udgangen af 2018. 

Der er et årligt forbrug på ca. 7 mia. kr. i Aarhus Kommune, og dermed en væsentlig 
mulighed for at påvirke markedet via krav om bæredygtighed i udbudsmaterialet. 

På næste møde skal udvalget drøfte forslag til at implementere bæredygtighed i 
politikken. Et muligt element er udviklingen af en investeringsmodel, hvem og hvordan 
”ekstraudgiften” for de decentrale enheder skal finansieres. 

Udvalget drøftede oplægget, herunder: 
- Udfordring at der kun gennemføres udbud ca. hver fjerde år, hvilket giver en 

udfordring ift. at sikre innovation i markedet i den mellemlæggende periode– her 
kan indkøb bidrage, men det kræves der er opstillet rammer herfor. 

- Endvidere vil større krav om bæredygtighed være en fælles kommunal beslutning, 
mens det i sidste ende er den decentrale institution der skal finansiere – derfor 
skal der findes en løsningsmodel. 

- Generelt til udvalgets arbejde blev det fremhævet, at der skal arbejdes mellem 
møderne for at skabe fremdrift. Samtidig bør det allerede nu overvejes, hvordan 
udvalgets arbejde afrundes – det kan eksempelvis ske via en minikonference eller 
lignende, som binder udvalgets arbejde sammen. 

Det blev aftalt, at Camilla Fabricius og Theresa Blegvad arbejder videre med spørgsmålet 
frem mon det kommende møde. 

5   Studietur - opsamling på tilbagemeldinger fra udvalget
Udvalget drøftede mulighederne. Det blev besluttet, at sekretariatet følger op med et bud 
på program for en studietur til Holland (om muligt i kombination med relevante tyske 
byer). Turen skal ligge omkring november/december og have en varighed svarende til 
ca. tre overnatninger. Overnatningsform og transport tænkes bæredygtigt. 

6   Mødeplan 
Der er udfordringer ift. mødedeltagelse sidst på året. Sekretariatet vender tilbage med 
forslag til alternative mødetidspunkter, der ligger inden for normal arbejdstid og om 
muligt først eller sidst på dagen. 

7   Deltagelse i diverse arrangementer
Listen opdateres med blandt andet IOT-Week2019 11.-14. juni 2019, der har fokus på 
Verdensmålene. 
Theresa Blegvad melder ind ift. DI-konference til november. 
Eva Borchorst deltager i workshop på Northside samt Klima100 på Rådhuset.



Side 3

8   Kommunikation
Punktet blev ikke behandlet. 

9   Eventuelt
Ingen bemærkninger. 


