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Dato:
Tid:
Sted:

26. februar 2019
12:00 - 15:00
Scandic, Østergade 10, mødelokale fremgår af mødetavlen

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

Afbud: Henrik Seiding

Bemærk: Gæster: Lene Smidt Riis, Klimasekretariatet, deltager under punkt 2. 
Borgmester Jakob Bundsgaard deltager under punkt 3. 

1   Indtryk og opsamling fra arbejdsdøgnet
Udvalget drøftede arbejdsdøgnet, oplevelser og indtryk, herunder: 

- Positiv oplevelse, godt samarbejdsklima i udvalget
- Potentiale for yderligere samarbejde med Samsø om bæredygtighed, 

implementering af løsninger i stor skala mv. 
- Der er etableret kontakt mellem Universitetet og Energiakademiet mhp. 

samarbejde, finansiering mv. 

2   Cirkulær økonomi - drøftelse af udkast til anbefalinger
Bæredygtighedsudvalget gennemgik og drøftede udkastet til anbefalinger, der er baseret 
på udvalgets input, og som ikke har været omkring de respektive faglige afdelinger. 

Det blev besluttet at: 
- Udvalget var overordnet tilfredse med anbefalingerne, og kom med tekstnære 

bemærkninger, som sekretariatet indarbejder. Anbefalingerne kvalificeres 
yderligere på mødet med Flemming Besenbacher. 

- Udvalget overvejer input til den videre proces/tidsplanen frem mod mødet med 
Flemming Besenbacher, hvorefter der konkluderes samlet ift. arbejdet med 
anbefalingerne om Cirkulær Økonomi. 



Side 2

3   Dialog med Borgmester Jakob Bundsgaard (fra 13.00 til ca. 13.45)
Bæredygtighedsudvalget og Borgmesteren drøftede udvalgets arbejde, processen og 
samarbejdet med magistratsafdelingerne samt perspektiver for udvalgets videre arbejde, 
herunder: 

- Kommunikation om udvalgets arbejde – er politisk betinget, men der ses mulighed 
for stærkere fælles aftryk, når Bæredygtighedsudvalget har leveret anbefalinger 
og sat sit aftryk inden for de første temaer udvalget har arbejdet med. 

- Kommunen har tidligere arbejdet med et grønt regnskab. Det kunne genindføres 
ift. kommunens klimaaftryk. 

- Det kunne være relevant for udvalget at spille ind med en anbefaling til Folketinget 
med konkret udfordring/løsning som kommunerne har brug for, for at lykkes med 
den bæredygtige omstilling.

- En række byer opererer struktureret med Verdensmålene – her er inspiration at 
hente til hvordan Aarhus kan arbejde med verdensmålene, bl.a. ift. benchmarks, 
hvor blandt andre Siemens har værktøjer til arbejdet på byniveau. 

- De store spillere i erhvervslivet er overvejende med på 
bæredygtighedsdagsordenen og har taget Verdensmålene til sig. Der mangler 
modeller for hvordan lokale små og mellemstore virksomheder kan give deres 
bidrag – her ligger en oplagt opgave for udvalget, bla. ved at reducere 
kompleksiteten ift. at være/agere bæredygtigt. 

- Fornemmelsen af at det er tvingende nødvendigt at vi i Aarhus/Danmark bliver 
nødt til at handle på klima/bæredygtighedsdagsordenen vurderes ikke at være til 
stede i den brede befolkning. Det er en vigtig del af Bæredygtighedsudvalgets 
opgave at fremme den forståelse. 

- Væsentligt at være bevidst om og tage højde for, at de der modtager udvalgets 
anbefalinger ikke har været med i processen med at udarbejde dem. Væsentligt at 
anbefalingerne matcher den virkelighed de er en del af. 

Udvalget besluttede efterfølgende at: 
- Camilla Fabricius inviterer Bünyamin Simsek til en tilsvarende drøftelse med 

udvalget. Sekretariatet bistår. 
- Camilla Fabricius samler op på borgmesterens input og rundsender til udvalget. 
- Søren Winther Lundby vender tilbage til udvalget med oplæg til etablering af en 

bæredygtighedsklynge. 

4   Bæredygtighed i uddannelse - proces for udvælgelse af eksterne
Udvalget drøftede mulighed og kriterier for at invitere yderligere eksterne medlemmer 
ind ift. temaet om bæredygtighed i uddannelse. 

Det blev besluttet at: 
- Søren Winther Lundby melder tilbage med forslag til navn fra privat sektor
- Camilla Fabricius kontakter Aarhus Universitet mhp. at få peget på en relevant 

kandidat. 
- Eva Mejnertz drøfter mulighed for repræsentant fra Folkeskolen med Thomas 

Medom. 



Side 3

5   Indkøbspolitik - indstilling til byrådet
 Orienteringen blev taget til efterretning. 

6   Studieturen - kort status
Der blev givet et kort mundtlig status. 

- Den foreslåede dato karambolerer med sommerferien i Holland, der strækker sig 
ud over hele august. 

- Sekretariatet afsøger mulighed for placering før sommerferien og alternativt efter 
efterårsferien.

 
7   Kalender - bæredygtige arrangementer 
Det tilføjes til kalenderen at IOT, med fokus på FN’s verdensmål, afholdes i Musikhuset i 
Aarhus. 

8   Kommunikation
 Ingen bemærkninger. 

9   Eventuelt
Interesse for udvalgets arbejde

- Camilla Fabricius oplever en stigende interesse for Bæredygtighedsudvalget og 
dets arbejde fra eksterne aktører, virksomheder, civilsamfund mv. 

Regeringens vækstteam
- Henrik Müller og Klimasekretariatet har bidraget ind drøftelser med Regeringens 

Grønne Vækstteam, der efterspørger to store byen som testbeds ift. 
digitalisering/fuld digitale byer. Her ligger en god mulighed for Aarhus. 


