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Mødereferat 

 

 

Møde i Bæredygtighedsudvalget 

 

 

Mødedato: 29. januar 2020 

Mødested: DOKK1 

Deltagere: Anders Winnerskjold, Lene Horsbøl, Nina 

Carlslund, Søren Winther Lundby. 

 

Henrik Müller, Lene Riis, Jessica Baier, Tho-

mas Mikkelsen, Carsten Holst, Henrik 

Traberg, Daniel Astola, Anne Grønlund, Ni-

cole Linde, Henrik Seiding (punkt 1-3), Mia 

Andersen, Heidi Vendler (punkt 2), Anette 

Juhl Winther (punkt 2). 

Fraværende: Eva Mejnertz, Steen Stavnsbo 

Kopi til:  

 

 

 

Referat 

 

1. Velkomst 

Anders bød kort velkommen og gennemgik dagens program. Formanden 

anmodede om, at møder, der ligger umiddelbart før Byrådsmøder e.lign. 

flyttes til Rådhuset. Det sørger sekretariatet for. 

 

2. Præsentation af møbelstrategi 

Indkøb v/ Anette Juhl Winther præsenterede udkastet til en kommende mø-

belstrategi for Aarhus Kommune med fokus på cirkulær økonomi og genan-

vendelse. Udvalget kvitterede for godt arbejde, og der arbejdes videre med 

møbelstrategien mhp. byrådsbeslutning.   

 

3. Præsentation af handlingsforslag på øvrige spor i klimaplanen 

Klimasekretariatet v/ Lene Riis præsenterede kort de foreløbige overord-

nede handlingsforslag på de øvrige spor i den kommende klimaplan 

(Energi, Mobilitet og transport, Industri og Landbrug, Byggeri og Anlæg, Vo-

res Arbejdsplads).  

 

Udvalget kvitterede for indblikket i maskinrummet og ser frem til muligheder 

for at drøfte det i Byrådet.  

 

4. Drøftelse af handlingsforslag på LEV 
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Anders indledte kort med, at der har været udfordringer med navnet på spo-

ret ’Lokalt engagement og Vækst’, og at der arbejdes med et bedre navn. 

Derudover nævnte formanden, at man ser ind i, at CO2-systematikker frem-

adrettet vil fylde mere i Byrådsbeslutningerne, og at en af udfordringerne er, 

at det er uklart, hvor meget et ton CO2 egentlig er, når man ikke kan mærke 

eller se det. Derfor er et af elementerne, som LEV skal tænke på også kom-

munikationen omkring CO2 – hvordan taler vi om det? 

 

Herefter gav Kultur og Borgerservice v/ Henrik Traberg først et overblik 

over, hvilke kanaler Aarhus Kommune har til at komme i kontakt med bor-

gere og virksomheder, og redegjorde for, at der allerede i dag findes mange 

etablerede partnerskaber, man kan bygge videre på.  

 

Henrik præsenterede desuden de foreløbige forslag til overordnede handlin-

ger på LEV-sporet. Der blev fokuseret på de nye forslag i forhold til den ek-

sisterende klimaplan. Han præsenterede desuden en række yderligere 

ideer. 

 

Der blev i grupper drøftet de forskellige handlingsforslag. Generelt var der 

opbakning fra udvalget til de overordnede handlinger, men også en efter-

spørgsel om at blive mere konkrete på handlingsniveau.   

 

Grupperne foreslog bl.a. følgende:  

• Paneler med en lang løbetid,   

• Tænke i gamificering. 

• Reinvestering af indtægter ved byggeri i klima.  

• Certificering af kommunen eller fra kommunen til institutionerne 

• Sikre, at kommunen faktisk går forrest 

• Overveje, hvordan ungdomsuddannelser, VIA, AU etc. konkret 

kommer ind i handlingerne i klimaplanen 

• Fokus på indsatser, der øger synligheden af den grønne omstilling 

• Forpligtende aftaler med virksomhederne 

• Tydeliggøre Aarhus som testby 

• Bruge det eksisterende lokaldemokrati 

• Understøtte ’de grønne’, så der kan etableres fælles netværk 

• Stående borgerpanel, der kan give ’free feedback’. 

• Arbejde internt først og eksternt efterfølgende 

• Overveje ressourcebehovet ift. afkastet ved de enkelte forslag.   

 

Sekretariatet tager inputs med videre til næste møde, hvor de kon-

krete handlinger drøftes.  

 

5. Oplæg til borger- og interessentinddragelse 

Kultur og Borgerservice v/ Anne Grønlund præsenterede oplæg til borger- 

og interessentinddragelse. Der var generel positiv feedback, men også en 

bekymring for effekten. Derudover blev der lagt vægt på, at det overvejes 
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mere uddybende hvornår og på hvilket niveau borger- og interessentinddra-

gelsen sker samt at målet med inddragelsen skal være tydelig. Det blev li-

geledes drøftet mulighederne for borgerinddragelse parallelt med implemen-

teringen af klimaplanen.   

 

6. Afrunding 

Anders W. rundede mødet af med at pejle frem mod næste møde 

mandag d. 24. februar, hvor udvalget skal drøfte konkrete aktiviteter 

på LEV-sporet.  

 

Derudover blev der udleveret en pjece for Bynatur, der bl.a. er udar-

bejdet på baggrund af Bæredygtighedsudvalgets input i forløbet med 

Cirkulær Økonomi.  

 

 

 

 


