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Aarhus skal være en klimavenlig og mere bæredygtig by. For at komme dertil 
kræver det en stor og fælles indsats, hvor alle er med. Det gælder både borgere, 
virksomheder og kommunen – og listen er endnu længere. 

Et bidrag til den aktuelle klimaudfordring
Vi står foran en klimaudfordring af hidtil uset størrelse, som kræver meget 
ambitiøse indsatser, hvis vi skal lykkes. Aarhus Byråd har tilbage i 2008 vedtaget 
et meget ambitiøst – og nødvendigt – mål, om at Aarhus skal være CO2-neutral 
i 2030. Siden da er den direkte udledning af CO2 halveret for Aarhus Kommune 
som samfund. Et flot resultat, som vi kan være stolt af. Den anden halvdel af ve-
jen mod målet kræver imidlertid en ekstraordinær indsats og bliver ikke nem. En 
stor del af den resterende udledning af drivhusgasser kommer fra virksomheder-
nes produktion og vores forbrug og adfærd som borgere. Det kræver derfor en 
omfattende omstilling og handling fra os alle i fællesskab, hvis vi skal nå i mål. 

Det gælder for Aarhus Kommune som organisation og som arbejdsplads. 
Det gælder alle virksomheder og institutioner i hele Aarhus. Og det gælder bor-
gerne. En så omfattende omstilling af samfundet rummer dog også muligheder 
for innovation, udvikling og nytænkning. Det, mener vi, er vigtigt at understøtte.

Aarhus omstiller – sammen
Bæredygtighedsudvalget anbefaler, at kommunen går forrest. Vi skal have vilje 
og mod til at turde. Indtil nu har Aarhus Kommune og byrådet vist, at Aarhus 
er med fremme i den grønne omstilling, men der skal mere til. Alle skal med, 
og vi skal gå forrest og sammen for at skabe en endnu bedre by. Derfor har 
Bæredygtighedsudvalget det seneste år haft fokus på, hvordan vi får alle med 
i omstillingen til et CO2-neutralt og mere bæredygtigt samfund. Hvordan vi 
skaber en fælles bevægelse, hvor Aarhus Omstiller, og hvor alle trækker i den 
samme retning på samme tid.

 Fra Bæredygtighedsudvalget vil vi gerne sige tak til alle, der har bidraget til 
udvalgets arbejde. I processen med udarbejdelsen af anbefalingerne har vi gjort 
brug af mange gode og konstruktive indspil fra en række aktører i Aarhus. Alle 
har bidraget med stor indsigt i den grønne omstilling og konkret med aktivering 
af alle af dele af samfundet i klimaindsatsen. Det gælder bl.a. virksomheder, 
interesseorganisationer, aktive ildsjæle og kommunens magistratsafdelinger. 

Vi opfordrer til, at engagementet fortsætter – forhåbentlig i endnu stærkere 
samarbejder og partnerskaber både internt i kommunen og på tværs af kom-
mune, virksomheder, forskning, civilsamfund og borgere. For kun sammen kan 
vi omstille Aarhus i en klimavenlig og bæredygtig retning.

Bæredygtighedsudvalget, juni 2020
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Bæredygtighed og omstilling til et klimavenligt samfund omfatter en bred vifte 
af temaer og perspektiver. FN’s 17 Verdensmål er et godt eksempel herpå. I 
det seneste år har Bæredygtighedsudvalget fokuseret på opfyldelse af Aarhus’ 
klimaambition om CO2-neutralitet i 2030. Der har derfor primært været fokus 
på FN’s Verdensmål nr. 13 – klimaindsats. 

Vi er således bevidste om, at nærværende anbefalinger ikke rummer alle 
aspekter af den bæredygtige omstilling, men i stedet fokuserer på konkrete 
anbefalinger til, hvordan vi i fællesskab når Aarhus’ klimamål. 

Mission og mål for Aarhus Omstiller 
Aarhus’ klimamål skal omsættes i konkrete handlinger. Det gøres i de løbende 
klimaplaner. Den nuværende klimaplan udløber med udgangen af 2020 og skal 
erstattes af en ny klimaplan for perioden 2021–2024. Anbefalingerne er Bære-
dygtighedsudvalgets forslag til, hvordan vi kan og skal aktivere hele Aarhus, 
hvis vi skal lykkes med at blive en CO2-neutral kommune i 2030. 

Vi fokuserer på, hvordan vi – med de rigtige indsatser og prioriteringer – kan 
styrke, bevidstgøre og aktivere borgere, virksomheder, foreninger og institutio-
ner, så vi alle agerer klimabevidst. Vores mission er derfor: 

Sammen skaber vi – borgere, virksomheder, organisationer og kommunen – en 
bevægelse, som gør, at Aarhus bliver til et grønt og klimamæssigt forbillede, hvor 
omstilling til et mere bæredygtigt samfund går hånd i hånd med udvikling.

For Bæredygtighedsudvalget er det meget centralt at signalere, at alle skal 
med. Og at vi er fælles om opgaven. Lige fra den lokale skole, over vores kul-
turinstitutioner og foreningslivet, over startups og små virksomheder til store 
virksomheder og vækstdrivere. Bæredygtighedsudvalget anbefaler derfor, at 
Aarhus Omstiller bliver en samlet betegnelse for den fælles bevægelse, vi alle 
skal på de kommende år.

På den baggrund ønsker vi at opstille tre overordnede mål for Aarhus Om-
stiller, som skal være pejlemærker for den fælles udvikling og vej.

2030-mål for Aarhus omstiller:
• Have de mest klimavenlige og -kompetente borgere og virksomheder  

i Danmark.
• Have udviklet nye teknologier og innovative samarbejdsformer, der har un-

derstøttet omstillingen til et CO2-neutralt samfund og fordoblet eksporten af 
klimavenlige løsninger.

• Aarhus skal have en stærk position som en af de førende byer inden for klima 
og grøn omstilling.

Bæredygtighed  
og klima
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Fra mål til handling
Det er ambitiøse mål og opfyldelse heraf kræver, 
at vi får skabt et endnu større vidensgrundlag, 
engagement, ejerskab og handlekraft hos både 
virksomheder, institutioner, organisationer, for-
eninger og borgere. Det er dét anbefalingerne fra 
Bæredygtighedsudvalget italesætter.

Anbefalingerne og de foreslåede indsatser har 
til formål at understøtte øvrige mål og indsatser i 
den samlede Klimaplan 2021–2024 samt relatere-
de indsatsplaner og strategier i Aarhus Kommune. 
Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger bygger 
videre på de eksisterende indsatser og gode 
erfaringer i Klimaplan 2016–2020 inden for sporet 
Lokalt Engagement og Vækst, og tilføjer forslag til 
en række nye indsatser. 

Konkret kommer vi med anbefalinger til:
• Principper for klima- og bæredygtighedsindsat-

sen i Aarhus
• Indsatser målrettet borgere, virksomheder, lokal-

samfund, foreninger og institutioner 
• Konkret, kontinuerlig og realistisk opfølgning  

via mål.
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Principper for 
klima- og  
bæredygtigheds- 
indsatsen i  
Aarhus

Det er Bæredygtighedsudvalgets holdning, at det er vigtigt, at vi alle 
trækker i den samme retning i klimaindsatsen, i den grønne omstilling og 
i bæredygtighedsindsatsen generelt. 

For at understøtte dette anbefaler Bæredygtighedsudvalget, at der 
fremadrettet arbejdes ud fra fem principper i den grønne omstilling. 
Principperne er specifikt formuleret så de understøtter den kommende 
klimaplan 2021–2024 og målet om et CO2-neutralt Aarhus i 2030, men de 
favner bredere end dét. De er ligeledes anvendelige mere bredt i omstillin-
gen til et mere bæredygtigt samfund.

Fem principper for arbejdet med klima og  
bæredygtighed i Aarhus:

1. Giv borgerne viden, redskaber og plads til både at løfte projekter alene 
og i fællesskab
Borgernes viden, engagement, kompetencer og handlekraft er en afgø-
rende forudsætning for, at vi lykkes med den nødvendige omstilling af 
samfundet. Det er derfor vigtigt, at vi sætter borgerne fri og styrker deres 
handlekraft – både som individer og i fællesskaber.

Aarhus er rig på foreningsliv, som dækker over alle interesser og for-
mål. Fælles for dem alle er et stort engagement og stærke fællesskaber. 
Mange er allerede engagerede i den grønne omstilling, men potentialet er 
meget større. Det gælder for eksempel de mere end 50 lokale grønne for-
eninger og interesseorganisationer, de mange folkeoplysende foreninger 
og de 2.200 frivillige ReThinkers.

2. Børn og unge skal have en fremtrædende stemme, rolle og ansvar i 
klimaindsatsen
Børn og unge er fremtiden og der er stor opbakning til klimahandling 
blandt børn og unge. Og vi bør inddrage dem. Børn og unge har en vigtig 
stemme, som risikerer at blive overhørt, hvis vi ikke opstiller de nødvendi-
ge rammer for, at de kan komme til orde og handling.

Det er væsentligt, at vi aktivt giver børn og unge et ansvar – så skal de 
nok tage det. Aarhus er en betydelig uddannelsesby med ca. 50.000 stude-
rende og et top-universitet. Det er kompetencer og ressourcer, vi ikke har 
råd til at undlade at inddrage. For eksempel kan Børn og Unge-Byrådet, Den 
Grønne Studenterbevægelse og lignende aktører bringes endnu mere i spil.
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3. Lokale virksomheder og organisationer skal bidrage og tage ansvar  
i omstillingen
Aarhus og regionen står allerede for ca. 40 % af Danmarks eksport af 
clean-tech-løsninger. Der er et stort potentiale for, at Aarhus også i fremti-
den bliver et førende område for udvikling og eksport af grøn teknologi og 
klimavenlige løsninger med oplagte muligheder for samarbejde på tværs 
af sektorer. Med erhvervsplanen Partnerskaber for bæredygtig vækst er der 
gode rammer for at forfølge dette.

Samtidig er der en stærk ambition i Aarhus om at være en by, der vok-
ser og er attraktiv at bo, leve og arbejde i – og samtidig være CO2-neutral. 
Det er ikke hinandens modsætninger! Men det forudsætter, at virksomhe-
derne – fra de mindste startups til de største vækstdrivere – er medspille-
re i omstillingen til et CO2-neutralt samfund. Fremtidens klimaløsninger 
skal i høj grad udvikles i virksomhederne, i samspil med det offentlige, 
uddannelsesinstitutionerne og andre samarbejdspartnere. 

En vigtig forudsætning herfor er, at virksomhederne også i fremtiden 
kan rekruttere tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. Det er et fælles 
ansvar for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og det offentlige at 
sikre dette.

4. Aarhus Kommune skal være risikovillig, investeringsvillig og innovativ 
for at medvirke til at udvikle og teste nye metoder og løsninger
Vi skal udfordre status quo og finde nye veje, hvis vi skal nå vores mål. 
Derfor skal Aarhus Kommune have mod til at være risikovillig. Vi skal 
turde investere i nye løsninger. Det skal gøres klogt og i samarbejde med 
eksterne aktører.

Aarhus Kommune køber ind for ca. 7 mia. kr. årligt og er således en 
stærk kunde. Det skal vi udnytte til at stille krav og teste nye løsninger i 
tæt samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere, som det for 
eksempel er set med møbelstrategien. Samtidig har Aarhus stærke vækst- 
og iværksættermiljøer. Det skal vi udnytte til at Aarhus bliver en førende 
udviklings- og testplatform for den grønne omstilling. Det vil både styrke 
klimaindsatsen, skabe vækst og bidrage til Aarhus som en førende by for 
klima og grøn omstilling.

5. Omstillingen skal bygge på tværfagligt og dynamisk samarbejde – både 
eksternt og internt
Vi er en lokal storby-kommune med volumen samtidig med, at vi kender 
hinanden på kryds og tværs. Det giver os unikke muligheder for at samar-
bejde til gavn for den grønne omstilling. Det gælder både i kommunen og 
eksternt med virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner. 
Vi skal bygge videre på de allerede gode erfaringer og sikre kort vej fra idé 
til handling.

Et styrket samarbejde kan trække på erfaringerne fra Kulturhovedstad 
2017, som er et flot eksempel på partnerskaber af både lokal, regional, 
national og international karakter. Og på tværs af sektorer, det offentlige, 
virksomheder og civilsamfund. Skal vi nå i mål med det ambitiøse mål om 
CO2-neutralitet i 2030, finder Bæredygtighedsudvalget det afgørende, at vi 
formår at engagere alle – borgere, virksomheder og civilsamfund.
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1. Fremtidens grønne borgere 
Aarhus er en ung by, og vores unge borgere er ikke bare vigtige for frem-
tiden. De – og deres familier – interesserer sig også for klimaet og den 
grønne omstilling. Det skal vi bringe endnu mere i spil i den kommende 
klimaplan. Derfor foreslår Bæredygtighedsudvalget at der sættes fokus 
på at videreudvikle de mange gode, grønne aktiviteter i daginstitutio-
ner, skoler, fritidsklubber samt ungdomsuddannelser og videregående 
uddannelser. Et af de steder, hvor der er potentiale for at styrke indsatsen 
at fortsætte med at øge videns- og kapacitetsniveauet hos den enkelte, så 
det er nemmere at agere grønt og klimavenligt. Bæredygtighedsudvalget 
anbefaler konkret, at der i klimaplansperioden 2021–2024 arbejdes med:
• fokus på mest mulig inddragelse af børn og unge for at skabe ejerskab 

og handlekraft
• at styrke samarbejdet med byens kulturinstitutioner samt fritids- og 

foreningsliv, som supplement til indsatser i skoler og dagtilbud
• videreudvikling af eksisterende samarbejder og koncepter for videns- 

og kapacitetsopbygning
• udvikling og etablering af stærke formidlingsuniverser og koncepter 

rettet mod børn og unge, fx i form af en af en Bæredygtighedsrambla 
langs Aarhus Havn, videreudvikling af Naturcenter Aarhus i Brabrand, 

For Bæredygtighedsudvalget er det vigtigt, at anbefalingerne til handlinger og 
indsatsområder kommer til at gøre en reel og mærkbar forskel. 

Da vi langt hen ad vejen vil bevæge os på endnu ukendt grund, skal der 
være mulighed for løbende at stoppe op og evaluere, så det sikres, at det er de 
rigtige indsatser, som Aarhus Kommune arbejder med. Det er mest hensigts-
mæssigt for både klima, økonomi og Aarhus som samfund.

På den baggrund anbefaler Bæredygtighedsudvalget, at der prioriteres tre 
overordnede indsatsområder i Klimaplan 2021–2024 for Aarhus Omstiller:

• Viden og formåen
• Mobilisering og adfærd
• Innovation og eksportfremme

Hvert af de tre indsatsområder indeholder en række initiativer, som både 
hver for sig og samlet understøtter den omstilling, vi står overfor de kommende 
10 år. I det følgende beskrives Bæredygtighedsudvalgets konkrete anbefalinger 
til de primære initiativer:

Indsatser 
målrettet borgere, 
virksomheder og 
civilsamfund  
i Klimaplan  
2021–24
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og vejledning etc.), der kan styrke vidensgrundlag og handlemuligheder 
frem mod et CO2-neutralt Aarhus. Det kan både ske gennem et rent 
fysisk fremmøde i centeret, men også via digital eller telefonisk kontakt. 

Klimacenter Aarhus kan med fordel også give viden og overblik til star-
tups og virksomheder, der har behov for hjælp til den grønne omstilling i 
Aarhus. Initiativet skal på virksomhedsdelen ses i tæt sammenhæng med 
eksisterende indsatser, aktører og samarbejdspartnere som for eksempel 
Erhvervshus Midtjylland, Start Vækst Aarhus, videns- og innovationsmil-
jøerne i Aarhus og Erhverv Aarhus. 

Med 1,3 mio. besøgende om året, en central placering midt i Aarhus 
og nem tilgængelighed uanset transportform, finder Bæredygtighedsud-
valget, at det kunne være oplagt at placere den fysiske del af Klimacenter 
Aarhus på Dokk1.

4. Aktive borgerråd, borgerbudgetter og nye mobiliseringsstrukturer  
skaber klimabevidste adfærdsændringer
Et af de områder, hvor Bæredygtighedsudvalget ser et uudnyttet potentia-
le, er den direkte og aktive inddragelse af borgerne som en ressource.

Der skal være mulighed for at skabe lettilgængelige platforme, hvor 
borgerne nemt kan bidrage med deres forslag til løsninger. Og vi har brug 
for mange forskellige løsninger. Både for de resultater og det engagement 
det skaber. Derfor foreslår Bæredygtighedsudvalget, at der gøres en aktiv 
indsats for at styrke borgernes muligheder for og adgang til at deltage 
aktivt i beslutninger om den grønne omstilling i Aarhus.

Det kan ske ved at tage nyere metoder for borgerinddragelse i brug, for 
eksempel via lokale design sprints, hackathons eller i højere grad udnytte 
allerede eksisterende digitale platforme.

Det er udvalgets opfattelse, at det kan bidrage til, at borgerne i endnu 
højere grad tager ejerskab i den grønne omstilling. Men også at Aarhus 
Kommunes – og byrådets – muligheder for at styrke dialogen med bor-
gerne løftes yderligere i tråd med medborgerskabspolitikken. 

Bæredygtighedsudvalget anbefaler at indsatsen udvikles og gennem-
føres i tæt samarbejde med for eksempel fællesråd, bylivshusene og 
Folkeoplysningsudvalget.

5. Etablering af en professionel fundingenhed
Det er afgørende, at der sikres tilstrækkelig finansiering til at gennemfø-
re de foreslåede initiativer i en kommende klimaplan. Den eksisterende 

brug af nye teknologier i klimaformidlingen (for eksempel digitalt og 
online via virtual reality, film m.v.)

• at de nye skoler i Nye og Gellerup får en klar klimaprofil både i forhold 
til bygninger, drift og pædagogik.

2. Kultur som driver for den grønne omstilling 
Kulturen er afgørende for vores identitet, værdier, håb, følelser og drøm-
me. Kunst og kultur er derfor en værdifuld platform til at skabe viden, 
begejstring, mobilisering og handling. Kulturen har derved en stor rolle i 
de kommende års klimavenlige og bæredygtige bevægelse og omstilling.

Aarhus Kommune har et rigt kunst-, kultur-, fritids- og idrætsliv, hvorfor 
der er et betydeligt potentiale fori endnu højere grad at få aktiveret dette i 
omstillingen af hele kommunen. Det skal Aarhus Kommune støtte op om.

Bæredygtighedsudvalget anbefaler derfor, at kunst-, kultur- og for-
eningslivet får en større rolle i at sikre engagement, motivation og hand-
ling hos alle borgere.

Bæredygtighedsudvalget anbefaler konkret, at:
• der uddannes klimaambassadører – aktive borgere og Aarhus-per-

sonligheder – der skal understøtte og fremme viden, engagement og 
handling blandt borgerne

• styrke udstillings-, informations-, debat- og læringsaktiviteterne i sam-
arbejde med kulturinstitutioner, folkeoplysningsforbund, foreningslivet 
og lokalsamfund (for eksempel boligforeninger og fællesråd)

• kulturpartnerskaberne styrkes med henblik på at gøre kulturlivet og -in-
stitutionerne til aktive medspillere og drivere i den grønne omstilling. 
Det anbefales at der afsættes en pulje hertil for at understøtte kulturak-
tørernes indsats og investeringer.

3. Klimacenter Aarhus – videns- og handlingsopbygning i samfundet
Der er behov for at styrke det lokale klimaarbejde og forbedre mulighe-
derne for, at vi sammen med engagerede virksomheder, iværksættere og 
borgere understøtter og opskalerer klimaindsatsen.

Bæredygtighedsudvalget anbefaler derfor etablering af et Klimacen-
ter Aarhus, som skal være borgernes, foreningernes, iværksætternes og 
lokalsamfundenes primære indgang til kommunen i relation til klima 
og grøn omstilling. Klimacenter Aarhus tænkes at være den samlede 
indgang til Aarhus Kommune for borgere og foreninger m.fl.– en videns-
bank, hvor man kan få den nødvendige viden og værktøjer (information 
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kommunale drift kan ikke alene finansiere alle initiativerne. Det gælder 
både investeringer i tekniske løsninger, borgerrettede aktiviteter og de 
virksomhedsrelaterede initiativer. Det er endnu mere aktualiseret af de 
nuværende økonomiske udfordringer grundet Covid-19.

Bæredygtighedsudvalget anbefaler at der etableres en professionel 
fundingenhed. Arbejdet med funding bør starte så tidligt som overhove-
det muligt. Det er en investering vi ikke har råd til at sige nej til. 

Bæredygtighedsudvalget anbefaler, at der i arbejdet med funding 
tages et bredere bæredygtighedsperspektiv – og således ikke kun et rent 
klimafokus. Et bredere bæredygtighedsperspektiv vil give et langt bedre 
udgangspunkt for funding af både klimaindsatser og mere brede bære-
dygtighedsindsatser.  

I arbejdet med funding er strategiske partnerskaber afgørende. Kun 
på den måde kan der komme tilstrækkelig volumen i de kommunale 
initiativer og den omstilling, der skal foregå i virksomhederne. Det være 
sig både lokalt, nationalt og internationalt. Det kan fx være uddannelses-
institutioner, virksomheder, startups, vidensmiljøer, kulturinstitutioner, 
andre offentlige myndigheder og institutioner samt diverse væksthuse. 
Ligeledes vil Central Denmark EU Office også være en væsentlig samar-
bejdspartner i denne sammenhæng. 

6. Innovation og eksportfremme – Aarhus som førende test- og  
demonstrationsby 
Aarhus Kommune har et stærkt erhvervsliv, der kan og vil den grønne om-
stilling. Også i forhold til klimaindsatsen er vores erhvervsliv en central 
ressource. Vi har derfor en vigtig opgave i at understøtte vores erhvervsliv 
i den betydelige forandringsproces som venter de kommende år.

Mange virksomheder i Aarhus Kommune lever allerede af den grønne 
omstilling. Dem skal vi lære af, og vi skal bidrage til at deres virke udbre-
des i Danmark og verden. En af de måder Aarhus Kommune kan gøre 
dette, er ved at skrue op for engagementet i nye løsninger. Og at vi bliver 
endnu bedre til at fremme Aarhus som en kommune med muligheder, 
hvor vi tør være hjemsted for innovation – også i stor skala.

Andre virksomheder er på vej med omstillingen. Her skal vi som kom-
mune understøtte deres transformation. Det kan for eksempel være ved 
at samarbejde om udvikling og test af nye løsninger. Bæredygtighedsud-
valget anbefaler, at der gøres en aktiv indsats for, at Aarhus bliver test- og 
demonstrationsby for innovative klimaløsninger.

Dette kan kun lykkes, hvis det sker i et tæt partnerskab med startups, 
virksomheder, forsyningsvirksomheder, forskningsinstitutioner og lokal-
samfund. Indsatsen har en klar sammenhæng med både SMART AAR-
HUS-strategien, Energistrategi Aarhus og Erhvervsplan 2020–23.

7. Styrket grøn eksport, internationale klimaalliancer og branding  
af Aarhus
Med initiativet vil Aarhus Kommune udnytte og udbygge eksisterende 
lokale, nationale og internationale netværk og erfaringer med at spre-
de kendskabet til de mange innovative klimaløsninger, som leveres af 
virksomheder i Aarhus-området. Særligt bør Go Green Delegation Service 
fastholdes og videreudvikles. Initiativet har tæt sammenhæng med byens 
arbejde med Klimaalliancen, øvrige partnerskaber og internationale myn-
dighedssamarbejder. Indsatser der alle bør styrkes fremadrettet. Desuden 
er der klare snitflader til fortællingen om og brandingen af Aarhus via 
Aarhusmålenes vision om at gøre Aarhus Kommune til et attraktivt sted 
at besøge, bo, studere, arbejde og leve i.
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ling af de løbende resultater og effekter af borgernes og virksomhedernes 
indsatser og adfærd, såvel for hele Aarhus Kommune som for samfundet.

Måling og kommunikationen heraf vil være med til at give yderligere 
viden, motivation, engagement og handling, da det kan synliggøre, at alle 
indsatser - store som små - har en effekt. Samtidig muliggør det  også, at 
vi som kommune og samfund løbende kan justere indsatserne efter det,  
der giver den største effekt. 

Effekterne af indsatsen under Aarhus Omstiller kan ikke alene opgøres 
i CO2-reduktioner, ligesom nogle af effekterne vil række ud over den ud-
ledning af drivhusgasser, der sker i Aarhus. Det gælder fx ved køb af varer 
produceret andre steder end i Aarhus (scope 3). Bæredygtighedsudvalget 
finder, at det kun er positivt, naturligt og værdifuldt, at vi påtager os et 
ansvar, der rækker udover kommunegrænsen.

Bæredygtighedsudvalget anbefaler at:
• der som en del af indsatsen opstilles nulpunkter (baselines) samt kon-

krete målbare og kommunikerbare mål for effekten af indsatsen under 
Aarhus Omstiller, der har fokus på ændringer i viden, engagement og 
adfærd

• der tænkes ambitiøst, så formidlingsdelen får størst mulig effekt. Dette 
kan for eksempel være ved at bruge byrummet som en af flere formid-
lingsplatforme

• der samarbejdes med for eksempel virksomheder, erhvervsorganisatio-
ner, NGO’ere, forsknings- og vidensinstitutioner samt repræsentanter 
for lokalsamfund, da det giver de bedste målinger samtidig med, at det 
giver ejerskab og engagement

• det skal overvejes, om en af metoderne skal være en fast længerevaren-
de (5 til 10-årigt) panelundersøgelse, da det giver mulighed for at måle 
konkret på effekt over tid

• data i videst muligt omfang behandles som (anonymiserede) open 
data, da det giver mest mulig transparens, giver grobund for datadrevet 
vækst og innovation samt sikrer maksimal anvendelse af eksisterende 
data. Dette forudsætter naturligvis stor opmærksomhed på borgernes 
og virksomhedernes datasikkerhed

• der – hvor det er muligt – suppleres med data, der måler konkret ad-
færd (for eksempel forbrugs- og konsumdata)

• der fra start opsættes baseline og måltal for de enkelte initiativer og 
projekter under Aarhus Omstiller.

Konkret,  
kontinuerlig og 
realistisk  
opfølgning

Byrådet har vedtaget et ambitiøst klimamål og vi har kun 10 år tilbage til 
at nå i mål. Det forpligter os til at være ambitiøse i forhold til investerin-
ger, handlinger og risikovillighed. 

Aarhus Omstiller er et tværgående spor, der dels skal understøtte 
de øvrige spor i Klimaplanen, dels med egne initiativer bidrage til at vi 
sammen kommer i mål senest i 2030. Alene af den grund finder Bære-
dygtighedsudvalget det afgørende, at der som en del af Aarhus Omstiller 
arbejdes målrettet med måling og kommunikation af effekterne på de 
igangsatte indsatser. I forlængelse heraf anbefaler Bæredygtighedsudval-
get, at der helt frem til 2030 systematisk arbejdes med måling og formid-



Om Bæredygtighedsudvalget
Bæredygtighedsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd (som et §17, stk. 4-udvalg) og 
arbejder tematisk med bæredygtighed, klima, og cirkulær økonomi i perioden 
2018–2021. Siden 2018 har Bæredygtighedsudvalget udarbejdet anbefalinger 
til Cirkulær økonomi, Grønne indkøb og udbud og nu Indsatser målrettet borgere, 
civilsamfund og erhvervslivet i den grønne omstilling. Udvalget består af tre byråds-
medlemmer og tre eksterne medlemmer:

Anders Winnerskjold (S). Byrådsmedlem for Socialdemokratiet. 
Formand for udvalget: Den grønne omstilling er et fælles projekt, 
som vi skal samles om – det offentlige, virksomheder og borgere. Sår vi 
frøene sammen vil den grønne omstilling spire yderligere i Aarhus.

Eva Borchorst Mejnertz (R). Byrådsmedlem for Radikale Venstre.
Ting hænger sammen. De grønne valg vi træffer nu, vil brede sig som 
ringe i vandet. Slæber vi fødderne, taber vi også muligheden for at 
handle i tide for vores børns fremtid. Det må ikke ske. Derfor skal vi 
handle nu og gøre det klogt. 

Lene Horsbøl (V). Byrådsmedlem for Venstre.
Vi skal arbejde for et grønnere Aarhus. Både i udtryk og i form. Vi skal 
indrette os på en måde, så byen er bæredygtig både af udsende og i 
måden vi som bysamfund agerer på.

Nina Carlslund, Hoteldirektør Scandic Aarhus City
Det er vigtigt, at vi, der arbejder i bæredygtige virksomheder, er aktive 
medspillere, indgår i partnerskaber og går foran i den grønne omstil-
ling. Det er drivkraften for vores daglige arbejde og for mit engage-
ment i byens udvikling. 

Søren Winther Lundby, CEO Global Public
I Aarhus bør vi vise, hvordan den helhed, som de 17 verdensmål udgør, 
kan håndteres i praksis. I sidste ende er det en hel by og en hel verden 
der skal virke.

Steen Stavnsbo, partner Clean Energy Invest m.m.
Jeg vil gerne arbejde for at kunne give et bedre og mere bæredygtigt 
samfund videre til mine egne børn og til de fremtidige generationer, og 
så synes jeg i øvrigt, at der er noget grundlæggende rigtigt i at tænke 
og agere mere bæredygtigt, såvel forretningsmæssigt som privat – det 
handler om økonomi og ressourcer, men også om etik og moral.


