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Møde i Bæredygtighedsudvalget 20. maj 2020 - Referat 

 

Deltagere: Anders Winnerskjold, Eva Mejnertz, Steen Stavnsbo, Søren Win-

ther Lundby, Henrik Traberg, Carsten Holst, Thomas Mikkelsen, Henrik Mül-

ler, Mia Andersen.  

 

Afbud: Nina Carlslund, Lene Horsbøl. 

 

1. Velkomst v/ Anders Winnerskjold (5 min) 

Formanden bød velkommen og indledte med, at der nu foreligger et første 

udkast til anbefalinger. Der er fortsat et stykke vej, men materialet tager nu 

langsomt form. 

 

Der var en kort drøftelse om timingen af anbefalinger ift. inddragelse af eks-

terne, herunder henset til mulighederne for at afvikle fysiske møder under 

de nuværende restriktioner grundet covid-19. 

 

2. Drøftelse af udkast til anbefalinger v/ MKB (45 min) 

MKB introducerede udkastet til anbefalinger, og der var en gennemgang af 

materiale med udvalget.  

 

Der var løbende bemærkninger og følgende blev drøftet:  

• Ønske om skarpere begrebsafklaring ift. Bæredygtighed (bredt), 

’den grønne omstilling’ og klima. Der var enighed om, at det er fint, 

at der er fokus på klima, og det må gerne tydeliggøres endnu mere. 

Det ønskes dog ikke, at bæredygtighed skrives helt ud.  

• Navnet ’Aarhus Omstiller’ og hvorvidt der skal tilføjes et ’grønt’ ele-

ment. Der var enighed om at beholde navnet, da det har været drøf-

tet ad flere omgange. Det er også vigtigt, at navnet kan favne andet 

end klima snævert på længere sigt. Der var ligeledes et ønske om 

en visualisering, logo etc., som der arbejdes videre med at få inte-

greret. 

• Tydeliggørelse af, at viden også indgår i en samlet værktøjskasse. 

• Rækkefølgen af indsatserne kan fortsat justeres, ligesom alt skal 

implementeres i en efterfølgende proces, og der således vil være et 

vist rum til at tilpasse i takt med, at vi bliver klogere. 

• Ønske om en generel tilføjelse vedr. den bæredygtige omstilling, 

som indarbejdes.  

• Tydeligere afspejling af, at vi (kommune og politikere) også skal 

skubbes til i den grønne omstilling. 

• Forslag om udarbejdelse af en konkret investerings-business-plan 

ift. indsatserne for at understøtte byrådets muligheder for at se ge-

vinsterne ved de foreslåede indsatser. 

• Ønske om skærpelse af skrivningen om, hvorfor bæredygtig vækst 

er væsentlig, herunder paralleller til Erhvervsplan Aarhus. Samtidig 

fokus på, at indsatserne ikke er en del af erhvervsplanen, men de 
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er hinandens komplimenter og Aarhus Omstiller har selvstændig ret 

i form af det store fokus på adfærdsændringer og omstillingsdrive.  

• Ønske om tydeligere fokus på medarbejdere, herunder at det er en 

udfordring for virksomheder, at de mangler kvalificeret grøn ar-

bejdskraft. 

• Ønske om eksemplificeringer fx ift. fora til vidensopbygning.  

• Tydeliggørelse af, at one-stop-shop er tænkt som mere end best-

practice, men også vejledning, kontakt-etablering etc. 

• Ønske om, at borgerinddragelse erstattes med aktivt medborger-

skab. 

• At målinger og opfølgning er centralt, men også vanskeligt. Mulig-

hed for adfærdsbarometer blev taget særligt godt imod, med pointe-

ring af, at det er væsentligt, at det handler om adfærd. Muligheden 

for at aktivere en del af det meget store data, som erhvervslivet al-

lerede har og anvender, så man måler efter samme skala. 

• Ift. at opstille konkrete KPI’er/måltal var der en drøftelse af, at der 

først skal etableres en baseline, og at der med en baselinemåling 

vil være bedre muligheder for at opstille kvalificerede måltal. 

• Ønske om, at pjecen i højere grad signalerer klima 

 

3. Drøftelse næste tema for udvalget v/MKB (30 min) 

Der var en åben drøftelse om næste tema for udvalget. Der blev bl.a. nævnt 

transport, udbredelse af Aarhus Omstiller i en bredere bæredygtighedskon-

tekst (fx social, økonomisk eller sundhedsmæssig bæredygtighed), Grøn 

genstart (vækst), natur 

 

Forvaltningen vender tilbage med et bud og en køreplan.  

 

4. Afrunding og evt. v/ Anders Winnerskjold 

Proces for forelæggelse for byrådet blev drøftet. Mulighederne for en kom-

mende studietur blev ligeledes vendt kort. Der vendes tilbage hertil, når næ-

ste tema for udvalget er afklaret. 

 

Det sættes op, at der kan tages et fælles billede af udvalget ved næste fysi-

ske samling. 

 

 

 


