Referat til møde i Klima- og Bæredygtighedsudvalget d. 16.
marts 2022

1. Velkomst
Gert Bjerregård bød velkommen.
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2. Konstituering
Gert Bjerregård faciliterede konstitueringen af udvalget.
Liv Gro Jensen blev valgt som forperson.
Mette Skautrup blev valgt som næstformand.
Næstformanden varetager samme rolle, som næstformændene i de
faste udvalg.
3. Præsentationsrunde
Der var en kort præsentationsrunde.
Aarhus Kommunes hjemmeside er efter mødet opdateret med information om udvalget:
Klima- og Bæredygtighedsudvalget (aarhus.dk)

4. Udkast til kommissorium
Liv Gro Jensen præsenterede baggrunden for udkast til kommissorium, herunder;
• At der er lagt op til at arbejde på en mere agil måde, hvor
der arbejdes fleksibelt med temaerne efter aktualitet – med
det formål at kunne aflevere anbefalingerne på rette tidspunkt. Det gør også, at formen på anbefalinger evt. må gentænkes.
Det blev aftalt, at kommissoriet tilpasses, hvad angår følgende:
• Der kigges på temaet Fangst og udnyttelse af CO2 med
henblik på at ramme den rette balance mellem at være konkret og afgrænset, men også at give plads til at udvalget kan
arbejde bredere med vedvarende energi og afbødning af
den aktuelle energikrise.
• Bæredygtige madvaner tilføjes som et undertema under cirkulær økonomi.
• Udvalgsmøderne udvides til 3 timer fast.
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5. Forslag til eksterne medlemmer
Forslagene til eksterne medlemmer blev drøftet.
Det blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre med at rekruttere
eksterne medlemmer, som dækker temaerne bredt set.

6. Mødeplan
Mødeplanen blev godkendt med den ændring, at møderne udvides
til 3 timer jf. referat under punkt 4.

7. Næste møde
Liv Gro delte overvejelserne om de kommende møder.
I mødet i april sættes Carbon Capture på dagsordenen med fokus
på at få viden om det komplekse emne. Kredsløb og Ørsted inviteres
med til mødet.
Fra maj ønskes at arbejde med mobilitet i forlængelse af afrapportering af klimaregnskabet til byrådet (forventes ultimo april).

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

