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1   Indkøbspolitik samt Udbudsplan 2019
Udvalget drøftede indledningsvist rammerne og opdraget for udvalget. Søren Lundby 
Winther tilbød at udarbejde et oplæg omkring de store perspektiver, der ligger for Aarhus 
og udvalget ift. at udvikle svar på de metaspørgsmål, der rejser sig ift. verdensmålene. 

Camilla Fabricius forslog at der arrangeres et samarbejdsmøde med Økonomiudvalget – 
for at sikre kobling til erhvervsdelen og understøttelse af klyngesamarbejder. 

Annette Winther Juhl præsenterede herefter sagen:
- Indkøbspolitikken er pt. i administrativ høring, herefter behandles den i 

økonomiudvalget, magistraten og i byrådet, med forventet vedtagelse inden jul. 
- Anbefalingerne er, på baggrund af input fra arbejdsgruppen, uddybet i notatet. 

Herefter drøftede Bæredygtighedsudvalget oplægget:
- Interessant at arbejde med effekten af indsatserne – med struktur, organisation, 

kompetencer, der har betydning internt, og dermed hvordan Aarhus bidrager til at 
indfri verdensmålene. 

- Totaløkonomien bør fylde i vurderingen af tilbud – og det bør afklares hvordan 
parametre om bæredygtighed tæller/vægter i den samlede vurdering? 



Side 2

- Ift. anbefaling nr. 3 blev det drøftet om målsætningen burde være at øge andelen 
af genbrugsindkøb (via ehandel), snarere end at gøre det mere brugervenligt at e-
handle. 

Udbudsplanerne blev drøftet, herunder:
- Væsentligt at identificere og arbejde med de temaer, hvor udvalget kan skabe den 

største effekt.  
- Vigtigt at Aarhus står sammen med andre i udbud – giver bedre produkter til 

lavere pris. 
- Der arbejdes videre med udbudsplanerne og inddragelse af udvalget ift. temaerne 

tidlig indsats (fokus på områder hvor børn, og derigennem deres forældre kan 
præges – eksempelvis dagtilbud), cirkulær økonomi, transport samt møbler. 

2   Cirkulær Økonomi - processen i efteråret
 Lene Smith præsenterede processen for arbejdet med cirkulær økonomi.

Herefter drøftede udvalget oplægget: 
- Begrebsafklaring ift. CØ er central ift. det videre arbejde med temaet. 
- Væsentligt at fokusere på de områder, hvor kommunen kan få rykket noget, 

eksempelvis ift. byggematerialer/nye forretningsmodeller ift. erhvervsaffald. 
- Cirkulær økonomi inden for det sociale felt – bør flettes ind i workshops om 

konkrete temaer. Kunne danne baggrund for fælles temamøde med 
beskæftigelsesudvalget. 

- Studieturen – den indlagte transporttid kan bruges som forberedelse ift. 
anbefalinger, ligesom rejseplanen -og formen videreformidles som en del af 
udvalgets kommunikationsplan. 

- Intern kompetenceudvikling et væsentligt tema. 
- Byggeri (herunder socialt fokus), teoretisk begrebsafklaring. 
- Der bør, som en del af processen, udarbejdes et konkret inspirationskatalog til alle 

udvalg om det at arbejde med cirkulær økonomi. 

3   Opsamling på dialogmødet med Teknisk Udvalg
Udvalget samlede op på dialogmødet, herunder: 

- Fremadrettet fokus på fælles temadrøftelser på baggrund af konkrete oplæg inden 
for relevante temaer – eks. Cirkulær økonomi eller verdensmålene - og fælles 
afklaring af hvordan temaerne hænger tingene sammen og hvor er der synergier 
mellem udvalgenes fokus. 

4   Mødeplan og deltagelse i diverse arrangementer 
 Blev taget til efterretning. 

5   Kommunikation
Udvalget drøftede ønsker til kommunikation fremadrettet. 

- Ønske om større synlighed og samtænkning med de øvrige aktiviteter inden for 
udvalgets temaområder, der bliver kommunikeret. 



Side 3

- Det bør afklares hvorvidt der skal arbejdes med en ”ekstra sløjfe” ift. 
kommunikationen.  

- Oplagt at kommunikere når et tema afsluttes med en række anbefalinger, 
eksempelvis anbefalinger ift. udbudspolitik.

6   Eventuelt
 Ingen bemærkninger. 


