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Deltagere: Anders Winnerskjold (formand), Eva Mejnertz, Lene Horsbøl, 
Nina Carlslund, Søren Winther Lundby, Henrik Traberg, Thomas Mikkelsen, 
Henrik Müller, Carsten Holst, Liv la Cour, Michael Jaap (under pkt. 3), Sune 
Bové (under pkt. 3), Janne Roesen 
 
Afbud: Steen Stavnsbo 
 
1. Velkomst ved Anders Winnerskjold 
Formanden bød velkommen og introducerede dagsordenen for mødet.  
 
2. Drøftelse af anbefalinger for Aarhus Omstiller ved Henrik Traberg, 
Kultur og Borgerservice 
Henrik Traberg præsenterede de justeringerne i anbefalingerne, der er ble-
vet foretaget på baggrund af bemærkningerne fra udvalget på sidste møde. 
Herudover har de øvrige magistratsafdelinger haft mulighed for at læse og 
kommentere anbefalingerne. Disse bemærkninger er også indarbejdet i de 
nuværende anbefalingerne. 
 
Udvalget drøftede, hvordan man flere konkrete steder i anbefalingerne 
kunne være tydeligere i begrebsafklaringen i forhold til klima over for bære-
dygtighed som et mere bredt fokus. Det blev i den sammenhæng aftalt, at 
følgende skulle præciseres: 

- I forhold til det Klimacenter, der skal være den primære indgang til 
kommunen for borgere, foreninger, iværksættere og lokalsamfund i 
relation til klima og grøn omstilling, skal det præciseres, at der ikke 
kun er tale om et fysisk center, men at det i lige så høj grad handler 
om at skabe én indgang, så det er nemt for borgere, foreninger mv., 
at komme i kontakt med kommunen. Indgangen kan lige så vel være 
digital og telefonisk, som den kan være et fysisk fremmøde 

- Det skal præciseres, at den fundingenhed, som Bæredygtighedsud-
valget anbefaler, ikke udelukkende skal fokusere på klima, men 
også kan søge midler hjem til bæredygtige indsatser i en bredere 
forstand.  

- Det skal præciseres, at anbefalingerne også retter sig mod bære-
dygtige indsatser inden for klimaområdet 

 
Det blev aftalt, at udvalget får mulighed for at kommentere på den grafiske 
opsætning efterfølgende. 
 
Det blev endvidere aftalt, at anbefalingerne skal oversættes til engelsk. 
 
Udvalget tiltrådte anbefalingerne med bemærkningerne herover. 
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Anbefalingerne fra Bæredygtighedsudvalget sendes til Byrådets behandling 
og godkendelse i august. 
 
3. Kommunikation af klima- og bæredygtighedsindsatser ved Sune 
Bové MTM og Michael Jaap MKB 
Sune Bové og Michael Jaap præsenterede de indledende tanker om en 
samlet kommunikationsstrategi på klima- og bæredygtighedsområdet.  
 
Aarhus Kommune arbejder nu og i de kommende år intenst med forskellige 
tiltag inde for klima og bæredygtighed. Det foregår på tværs af afdelingerne i 
kommunen. Det er besluttet, at der skal laves en samlet kommunikations-
strategi for alle de indsatser, der iværksættes.  
 
Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til en 
kommunikationsindsats med en samlede fortælling, der lægger fokus på, at 
vi sammen skal løse udfordringerne ved at ændre adfærd. Det gælder kom-
munen, men i endnu højere grad borgere, virksomheder mv. 
 
Kommunikationsindsatsen er under udarbejdelse. Udvalget tilkendegav, at 
de var enige i, at det er vigtigt med én samlende kommunikationsstrategi for 
klima- og bæredygtighedsindsatsen, der rækker ud over de konkrete initiati-
ver.  
 
Udvalget opfordrede til, at kommunikationsindsatsen fokuserer på de områ-
der, hvor den enkelte borgers eller virksomheds indsats har en tydelig effekt 
for den enkelte.  
 
Udvalget opfordrede endvidere til, at sloganet skal indbyde til aktiv handling, 
samt at det er et slogan, der kan fange og gå viralt. 
 
Afslutningsvis opfordrede udvalget til, at sloganet i sig selv skal være relater-
bar til klimaindsatsen, når den enkelte borger møder sloganet i sin hverdag.  
 
4. Første møde efter sommerferien ved Thomas Mikkelsen 
Thomas Mikkelsen orienterede om indholdet på næste møde i udvalget, 
hvor en række oplægsholdere vil deltage med forskelligt fokus på bæredyg-
tighed og klima på uddannelsesområdet og i forhold til iværksætteri.  
 
5. Afrunding og evt. 
Formanden orienterede om det kommende tema for Bæredygtighedsudval-
get. 
 
Udvalget tilgav ønske om, at udvalget indhenter ekstern inspiration til te-
maet. 
 
Formanden ønskede herefter udvalget god sommer.  
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