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Rådhuset, værelse 377

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

Gæster: Punkt 1: Ulla Aude, Andy Tomes, Susanne Egelund, Hanne Lund 
Steffensen, Emma Hiltmar

Afbud: Henrik Seiding

1   Bynatur og biodiversitet
Bæredygtighedsudvalget drøftede indhold og perspektiver, og gav input til det videre 
arbejde med bynatur og biodiversitet, herunder blev det drøftet hvordan vejledning, 
viden og anbefalinger kan integreres i eksisterende værktøjer som 360-graders 
værktøjet m.fl., så det er et fast element, forvaltningen skal forholde sig til og som 
byrådet får forelagt.
2   Cirkulær Økonomi - godkendelse af anbefalinger 
Henrik Müller præsenterede sagen. 

- Anbefalinger opdateret på baggrund af input på seneste møde, når de er tilrettet 
går de via Rådmanden til Byrådet. 

- Der blev givet et række tekstnære kommentarer. Yderligere kommentarer 
afleveres til sekretariatet. 

- Lancering – der arbejdes videre på at arrangere et event, hvor anbefalingerne 
lanceres, evt. med debat og med deltagelse fra de, der har bidraget med viden og 
erfaringer i processen samt andre relevante. 

Konklusion
- Udvalget godkendte anbefalingerne og den videre proces. 
- Camilla Fabricius tager arbejdet med lancering videre med sekretariatet. 

3   Bæredygtighed i uddannelse 
 Camilla Fabricius præsenterede sagen, som udvalget drøftede.



Side 2

- Kriterier og proces ift. at udvide udvalget i perioden, hvor der er fokus på 
uddannelse, blev drøftet. Camilla Fabricius tager processen videre ift. kontakt og 
formel indstilling via Magistraten. 

- Muligheden for at arbejde med længerevarende møder afdækkes, således at der er 
bedre tid til at dykke ned i det konkrete tema og skabe flow og fremdrift. 

4   Studieturen - orientering
 Turen planlægges i efteråret efter uge 42. 

- Temaet om bæredygtighed i uddannelse skal afspejles i program og destination. 
- Muligheder ift. temaet afdækkes af Camilla Fabricius. 

5   Kalenderen 
 Ingen bemærkninger. 

6   Kommunikation
 Ingen bemærkninger. 

7   Eventuelt
Det forventes at Henrik Müller erstattes ved næste møde med en tilsvarende 
repræsentant fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 

Strategisk samarbejde ift. klima etc. med Pittsburg
- Besøg den 9. maj

Bæredygtighedsklynge 
- Søren Winther Lundby præsenterede tanker og ideer til klynge, som udvalget gav 

indspark til. 
- Ideen uddybes på et kommende møde. 

Pressemøde 29. april 2019 - Danmark for målene
- Rådmanden for Kultur og Borgerservice samt finansministeren deltager. 
- Udvalget modtager invitation fra Søren Winther Lundby. 


