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Mødedato: 22. april 2020 

Mødested: Teams 

Deltagere: Anders Winnerskjold, Lene Horsbøl, Eva 

Mejnertz, Steen Stavnsbo, Søren Winther 

Lundby, Nina Carlslund 

 

Carsten Holst, Henrik Traberg, Lene Riis, 

Henrik Müller, Thomas Mikkelsen, Mia An-

dersen 

 

Referat: 

 

1. Velkomst 

Formanden bød velkommen med lidt praktisk information ift. ud-

valgsarbejdet under corona. Der planlægges at afholde møde virtu-

elt igen 20. maj, mens mødet d. 24. juni forventes aflyst, hvis det 

fortsat ikke er muligt at mødes fysisk. Det sker bl.a. af hensyn til det 

planlagte program og Magistratens beslutning vedr. 17.4-udvalg un-

der corona. Magistratens beslutning er gengivet her:  

 

’At 3) Opgaveudvalgene indtil videre suspenderer deres møder, så 

forvaltningerne kan omfordele ressourcerne til deres driftsopgaver, 

herunder kritiske funktioner.’ 

 

Den samlede magistratsbeslutning vedr. mødeprocedure kan findes 

her (dagsordenspunkt 2): https://www.aarhus.dk/demokrati/poli-

tik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/magistraten/refe-

rat/2020-03-16/?agendaId=457232#2  

 

Der blev givet kort status om, at Aarhus Omstiller er nået et godt 

stykke, og at der tegner sig et billede af nogle fine anbefalinger, som 

med dagens input skal være klar til næste møde d. 20. maj. 

  

2. Status på indspil til Klimaplan 2021-24 

Henrik Traberg præsenterede Klimastrategi og høringsdokument for 

Aarhus Omstiller- Han berettede om, at strategien er en vision for 

fremtiden, og hvad det kræver, hvis vi skal nå i mål. Strategien er 

overordnet og en indflyvning til klimaarbejdet. 

 

Derudover er Vejen til 2030 en beskrivelse af, hvordan vi kommer i 

mål, herunder tre konkrete mål. Det er samlet et udtryk for, hvad 

TEKNIK OG MILJØ 
Rådmandssekretariatet 

Aarhus Kommune 

Rådmandssekretariatet 

Rådhuset 

Postboks Pboks 36 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 86 08 53 

 

E-mail: 

post@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

andmia@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Mia Andersen 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/magistraten/referat/2020-03-16/?agendaId=457232#2
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/magistraten/referat/2020-03-16/?agendaId=457232#2
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/magistraten/referat/2020-03-16/?agendaId=457232#2


 

 

22. april 2020 

Side 2 af 3 
udvalget har arbejdet med. Materialet har været bearbejdet af flere 

omgange, men det indholdsmæssige skal gerne være genkendeligt. 

 

Der blev særligt drøftet, at målene skal ledsages af konkrete, mål-

bare indikatorer med baseline og delmål. Det blev bemærket, at det 

er vigtigt, at målene designes, så der kan følges løbende op.  

 

Et konkret forslag var, at de tre overordnede mål tilpasses, så de 

vedrører i) ift. Aarhus, ii) ift. Europa og iii) ift. verden (fordoblingsmå-

let). Derudover blev det pointeret, at det er godt, hvis vi selv define-

rer, hvad vi ønsker at blive målt på. Det er ligeledes udmærket med 

mål, der ikke er koblet direkte til CO2, men som er proxyer og/eller 

afspejler den konkrete indsats, der gøres. 

 

Det blev aftalt, at sekretariatet arbejder videre med at opstille kon-

krete mål – i forlængelse af det, udvalget har drøftet på et tidligere 

møde. Der udarbejdes enten et notat til udvalget herom eller det ind-

går i anbefalingerne, der behandles på næste møde.  

 

Der inddrages sparring fra fx Steen Stavnsbo i arbejdet, ligesom der 

bruges inspiration fra Aarhus 2017. 

 

Der var desuden nogle konkrete tekstnære bemærkninger. Disse ef-

tersendes til Mia Andersen og forsøges indarbejdet. 

 

3. Præsentation af de øvrige spor i klimaplanen 

Lene Riis (Klimasekretariatet) præsenterede indsatser på de øvrige 

spor i klimaplanen, som fortsat er et igangværende arbejde, men 

som er ved at finde en struktur.  

 

4. Drøftelse af principper og prioriteringer 

Anders indledte med at fortælle, at alle indsatser er vigtige, men at 

der også er et hensyn til økonomi, og at den aktuelle situation med 

Covid-19 betyder, at det økonomiske landskab er endnu sværere at 

se ind i – både på kortere og længere sigt. Derfor var der lagt op til 

en drøftelse af mulige prioriteringer af rækkefølgen på indsatserne 

under Aarhus Omstiller. 

 

Der var enighed i udvalget om, at det er meget svært at prioritere, da 

alle indsatser var vigtige.  

 

Ift. principperne blev der spurgt ind til, om princip 5 kan gøres mere 

bindende end en ’vision’, fx et løfte. Og i forlængelse heraf, om man 

kan tydeliggøre kommunens forpligtelse og ansvar. 
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Det blev desuden nævnt, at der under princip 3 med fordel kan udvi-

des til at omtale både små og store aktører (fx uddannelse), og at 

man skal søge at udnytte de eksisterende kanaler. 

 

5. Orientering om borgerrettede aktiviteter 

Henrik Traberg orienterede om, at der fortsat arbejdes på en digital 

version af debatarrangementet på DOKK1, og at det vil være i hø-

ringsperioden, når denne er endeligt fastlagt. Det forventes desu-

den, at de mindre arrangementer ikke gennemføres i en digital ver-

sion, men forvaltningen holder løbende øje med, hvad der er muligt. 

 

Eva Mejnertz nævnte i den forbindelse, at det digitale debatmøde 

vedr. Årslev/Brabrand (Planafdelingen i MTM) kunne anvendes til in-

spiration, ligesom der blev opfordret til at gå videre med det digitale 

spor, da der er et stort potentiale og også kommer deltagere, som 

ellers ikke ville møde op til et fysisk møde. 

 

6. Afslutning 

Der blev set frem mod næste møde d. 20. maj, hvor det forventes, at 

udvalget skal drøfte udkast til anbefalinger samt næste tema for ud-

valget. 

 

 

 

 

 

 

 


