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Referat

Bæredygtighedsudvalget
21-11-2018 13:30

21-11-2018 15:30

Dato:
Tid:
Sted:

21. november 2018
13:30 - 15:30
Rådhuset, værelse 398

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

Bemærk: Mødet med Økonomiudvalget afholdes fra 14.15-15.30, i umiddelbart 
forlængelse af Bæredygtighedsudvalgets ordinære møde (og i samme 
lokale) . 

Henrik Seiding deltager ikke i det ordinære møde i 
Bæredygtighedsudvalget. 

1   Bæredygtighed i uddannelser - ønsker til næste tema
 Udvalget drøftede forskellige indholdselementer vedrørende temaet, herunder: 

- Der er mulighed for at udvide udvalget med yderligere eksterne kapaciteter i 
perioden, hvor der arbejdes med uddannelsestemaet (evt. fra 
universitetsverdenen, frea daginstitutioner, skoler, Børn- og Ungebyrådet mv.).

- Der kan afholdes en konference med uddannelse som tema, som del af 
rapporteringen til omverdenen. 

- Der kan arbejdes med at hente inspiration fra relevante institutioner og lignende, 
der kan komme med inspiration ift. temaet (eksempelvis FOF/AOF ift. et spor om 
bæredygtighed i et folkeoplysningsperspektiv). 

Konklusion
- Camilla Fabricius udarbejder i samarbejde med sekretariatet et kommissorium for 

arbejdet med temaet. Oplægget præsenteres på næstkommende møde. 

2   Arbejdsdøgn  
 Theresa Blegvad orienterede om det foreløbige program for arbejdsdøgnet, herunder at 
der bliver tid til at fokusere på evaluering af arbejdsform og arbejdet med anbefalinger til 
cirkulær økonomi. 



Side 2

Generelt ønske om højt ambitionsniveau fra Bæredygtighedsudvalgets side, og 
efterspørgsel på at forvaltningen sætter baren højt ift. ambitionsniveauet for 
anbefalingerne. Opfordring til i fællesskab at tænke langsigtet og ud af boksen. 

3   Mødeplan 2019
 Mødeplanen blev godkendt, dog skal sluttidspunktet være senest 15.30. Der findes et 
nyt tidspunkt til erstatning for mødet den 4. december. 

4   Deltagelse i diverse arrangementer
 Eva og Camilla er tilmeldt Go Green with Aarhus 13. december. Alle er velkomne til at 
deltage. 

5   Kommunikation
 Ingen bemærkninger. 

6   Eventuelt
 Ingen bemærkninger. 

7   FÆLLESMØDE med økonomiudvalget - 14.15-15.30
 Udvalgene drøftede hvordan Aarhus Kommune i endnu højere grad kan understøtte 
grønne erhverv/erhvervsklynger som styrkeposition for Aarhus. 

Der udarbejdes en særskilt opsamling fra mødet. 


