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1   Indkøbspolitik 
Camilla Fabricius indledte med at beskrive, at det produkt som udvalget skal levere, dels 
består af kommentarer til den konkrete indkøbspolitik, dels en række anbefalinger til 
arbejdet med indkøb og udbud som formidles inden for rammen af Verdensmålene. 

Anette Juhl Winter præsenterede oplægget og udvalget drøftede de tre temaer: 

Verdensmålene: 
- Mange mål relevante ind i en indkøbs- og udbudspolitik, men vælg ud 3-4 stk. ud 

som er de vigtigste. 
- Mål 4 om kvalitetsuddannelse kan indtænkes, for at lykkes med omstilling på den 

lange bane. Eksempelvis uddannelse ift. substituerbare madprodukter. 
- Efterspørg hos leverandører og samarbejdspartnere, hvilke verdensmål de 

arbejder med, hvordan de gør det og hvordan de vil arbejde/innovere 
fremadrettet. 

- Væsentligt at synliggøre, at tiltag der umiddelbart virker dyrere, kan have en 
langsigtet forbedret effekt, der gør det til en god investering. 
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- Afsøg mulighed for at kopiere modellen med sociale klausuler og anvende den ift. 
en bæredygtighedsdagsorden. 

Finansieringsmodel
- Der kan udarbejdes forslag for en intern kommunal grøn 

finansierings/investeringspulje (forslag til budgetforhandlinger), som muliggør 
indkøb af bæredygtige produkter/ydelser – og som ikke bliver for bureaukratisk og 
tung at administrere. 

- Brugen af leje- og leasingaftaler bør udvides. 
- Behov for fælles referencer via partnerskaber (mål 17), der overkommer 

udfordringen ved at balancere politik med (økonomiske) realiteter. 
- Cirkulær Økonomi fungerer godt som et fælles sprog, der også giver genklang i 

erhvervslivet – centralt at der er en fælles forståelse af begrebet og de potentialer 
– både bæredygtige og økonomiske – som det rummer. Derfor skal der arbejdes 
aktivt med dette i kommunikationen fra udvalget/kommunen. 

Cirkulær Økonomi
- Vigtigt at opstille målsætninger – eksempelvis et mål at om x procent 

kontormøbler bliver genbrugt. 
- Udbredelse af centrale leje/ leasingaftaler, som involverer drift og vedligehold. Vil 

formentligt være dyrt, da arbejdsløn til drift/vedligehold kan være dyrere end 
genanskaffelse. 

- Sortering på skoler i kommunen er et indsatsområde, som der bliver set på inden 
for den nærmeste fremtid. 

- Grøn innovation bør indgå i bedømmelsen af tilbud.
- E-handel bør omfatte muligheder for at købe brugt. 
- Vurdere muligheden for at tilføje undtagelsesbestemmelser, der muliggør anden 

leverandør, hvis der kan købes mere bæredygtigt. 

Indkøb og Udbud samler op på drøftelsen, og temaet er dagsordenssat på mødet den 29. 
august. 

2   Cirkulær økonomi 
 Lene Smidt Riis orienterede om processen og den afholdte workshop. 

Fokus har i første omgang været på at dele viden og erfaringer. Det vurderes, at der er 
et stort potentiale i organisationen ift. at arbejde mere cirkulært, dog er der behov for at 
få formuleret succeskriterier for arbejdet for at skabe gennemslag i opgaveløsningen. 
Næste skridt er en workshop for udvalget 19. september. Form og indhold uddybes 
yderligere på augustmødet. 

Bæredygtighedsudvalget drøftede oplægget, og understregede behovet for at processen 
også involverer eksterne partnere og retter sig mod omverdenen, hvilket blandt andet 
sker på #Delforum til november. 
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Derudover drøftedes overvejelser omkring forankring/samarbejde med Business Region 
Aarhus eller KL ift. temaet, som det kræver en fælles indsats at lykkes med. 

3   Dialogmøde med Teknisk Udvalg 20. august
Camilla Fabricius præsenterede kort sagen, som udvalget drøftede: 

- Byggeri er et væsentligt tema, navnlig ind i en cirkulær økonomi dagsorden, og et 
sted, hvor kommunen kan rykke noget. Eksempelvis ift. almennyttige boliger, hvor 
kommunen har mulighed for at påvirke arbejdet, hvor der arbejdes innovativt med 
bæredygtighed, og hvor det med en mindre økonomi end hos private bygherrer er 
lykkedes med at finde bæredygtige løsninger. De interesserede almene 
boligforeninger, der allerede arbejder med en del af verdensmålene, kan inviteres 
ind i et samarbejde ift. klimaplanen eksempelvis. 

- Det kunne være dagsordenen for en fælles temadrøftelse med Teknisk Udvalg om 
byggeri. 

4   Studietur
- Sekretariatet afsøger muligheder efter nytår. 
- Vigtigt med forskellige indfaldsvinkler ift. hvordan kommuner arbejder med 

temaerne. 
- Det bør overvejes om vi kan prikke nogen fra byen (stadsarkitekten, 

vækstiværksættere, AVA, toneangivende virksomheder i lokalsamfundet eller 
andre der kan bære ideerne videre), og for deres egen regning invitere dem med 
på turen. Konkret fastlægges programmet – herefter kan der inviteres ift. 
eksterne. 

- Bæredygtighed bør tænkes ind i alle aspekter af afviklingen af turen, herunder 
transport og overnatning. 

5   Mødeplan og deltagelse i diverse arrangementer
Taget til efterretning.  

6   Kommunikation
 Ingen bemærkninger. 

7   Eventuelt
Lone Dannerby Paulsen nævnte, at Teknik og Miljøs nye direktør (Henrik Seiding) er 
tiltrådt, og at det overvejes, hvordan han kommer til at indgå i Bæredygtighedsudvalgets 
arbejde. 


