
Råd og Nævn 

Teknik og Miljø 

Ledelsessekretariatet    

Referat 

Bæredygtighedsudvalget 
02-05-2018 08:30 

02-05-2018 10:00 

Dato: 

Tid: 

Sted: 

2. maj 2018 

08:30 - 10:00 

Rådhuset, lokale 377 

Deltagere: Lone Dannerby Paulsen  

Nicolaj Krogh Jensen  

Karina Svanborg  

 Lene Smith Riis  

Camilla Fabricius  

Lene Horsbøl  

Søren Winther Lundby  
 Eva Borchorst Mejnertz  

Nina Carlslund  

 
 

 

  
 

Bemærk: Afbud: Henrik Müller, Steen Stavnsbo. 
Gæster: Punkt 8 – Sune Bove, kommunikationschef, Teknik og Miljø  

 

 
1   Referat fra seneste møde 

  
1.1   Referat 
Ingen bemærkninger til punktet.  

 
2   Velkomst til de eksterne medlemmer 

 Mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden. 
 
3   Præsentation af kommissorium for Bæredygtighedsudvalget 

Lone Dannerby Paulsen præsenterede kommissoriet, der skal godkendes i Byrådet, for 
Bæredygtighedsudvalget.  

 
Oplægget blev efterfølgende blev drøftet, herunder:  

- Opfordring til at eksterne medlemmer udfordrer politikere, sagsgange mv. hvis der 

er noget der undrer.  
- Vigtigt med hands on i stedet for teoretisk tilgang, evt. via workshops som i 

Kommuneplanprocessen, med fokus på at skabe output.  
- Centralt at skabe begrebsafklaring og hierarki ift. de udvalgte temaer. 
- ”Sager der samler” har tilbudt at byde ind ift. udvalgets arbejde.  

 
 Konklusion:  

- Der tages udgangspunkt i den opstillede model, dog suppleret af prøvehandlinger 
hvor relevant.  



Side 2 

- Der skal være fokus på at skabe effekt, ikke kun i forhold til Aarhus som 
arbejdsplads, men også rettet mod bysamfundet i bred forstand.  

- Vigtigt med fælles definitorisk forståelse af temaerne, der skal indsnævres. 
Verdensmålene bruges som forståelses- og formidlingsramme. Søren Winther 
Lundby vil gerne bidrage hertil.  

 
4   Forslag til arbejdsplan for første tema - Cirkulær økonomi 

Karina Svanborg præsenterede sagen, som efterfølgende blev drøftet, herunder:  
- Langt forløb, med forventet byrådsindstilling i 2019. Mindre ideer med kortere 

aftræk bør overvejes – eksempelvis lobby ift. statslige krav til byggematerialer, 

samarbejde med eksterne, formidlingsmæssige aktiviteter mm.  
 

Konklusion: 
- Ønske om at deltage i (begrænset del af) workshops, med ufiltreret input fra 

medarbejdere. Processen suppleres af kortere forløb/prøvehandlinger hvor 

relevant.  
- Der skal ske en begrebsafklaring ift. temaet – up/down/recycling, deponi mv., 

koblet med tal der giver ide om proportion/effekt af givne tiltag. Udvalget spiller 
ind med konkrete ønsker til begrebsafklaring.   

- Udbud/indkøb – proces og timing ift. Bæredygtighedsudvalgets arbejde afklares af 

Sekretariatet.  
 

5   Deltagelse i diverse arrangementer 
Kalenderen med oversigt over arrangementer med relevant ift. de temaer som 
Bæredygtighedsudvalget beskæftiger sig med blev gennemgået. 

 
6   Drøftelse af studietur 

 Udvalget drøftede muligt indhold og destinationer.  
 

Konklusion: 
- Sekretariatet skriver til udvalget og beder om forslag og tilbagemeldinger ift. 

destinationer, længde på tur samt periode.  

 
7   Mødeplan 2018 

Mødeplanen blev taget til efterretning. Sekretariatet sender mødeindkaldelser ud 
elektronisk til eksterne medlemmer.  
 

8   Kommunikation  
Sune Bove præsenterede kanalmuligheder til rådighed for udvalget: 

• aarhus.dk hvor politikdelen nytænkes ifm. udvikling af ny hjemmeside. 
• Blogmulighed på Go Green With Aarhus samt indlæg i nyhedsbrev, der rammer en 

bredt erhvervsgruppe.  

• Pressemeddelelser ifm. anbefalinger mv.  
 

Praksis er, at at kommunens sociale medie-kanaler ikke kan anvendes af politikere.  
 



Side 3 

Udvalget drøftede oplægget, herunder:  
- Vigtigt at udvalget gør sig tanker om målgruppe.  

- Tænk gerne i billedmateriale, evt. små film ift. kommunikation.  
- Ønske om at udvalget bliver pilot ift. at anvende kommunens sociale medier.  

 

Konklusion:  
- Sekretariatet udarbejder forslag til pressemeddelelse om udpegning til udvalget.  

- Sekretariatet udarbejder forslag til brug af aarhus.dk og evt. brug af Go Green 
With Aarhus. 

- Sekretariatet afklarer mulighederne for at udvalget forsøgsvist kan anvende 

kommunens sociale medie-kanaler.  
- Kommunikation skal være fast dagsordenspunkt fremadrettet.  

 
9   Eventuelt 
  

9.1   Eventuelt 
Ingen bemærkninger.  

 
 
 


