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Forslag om doughnut økonomi 

Forslag fra Enhedslisten 

Forslaget retter sig mod BA, MKB og MTM, økonomi udvalget, Klima & 
Bæredygtighedsudvalget. 

 
Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor stilles forslaget? 
Enhedslisten forslår, at der udarbejdes en strategi for brug af Doughnutmodellen 
som et styringsredskab til Aarhus Kommunens økonomi og udvikling med 
inspiration fra blandt andet Amsterdam, der har vedtaget en strategi for cirkulær 
økonomi baseret på den Britiske økonom Kate Raworths model om ”Doughnut 
økonomi” og med inspiration fra Københavns kommunes arbejde med doughnut 
økonomi.1 
 
Doughnutmodellen er en samling af parametre, der belyser en række sociale-, 
klima-, og miljømæssige forhold. Modellens inderste ring ligger i forlængelse af 
FN’s Verdensmål. Den yderste ring udgør de planetære grænser, og beskriver de 
klima- og miljømæssige begrænsninger. 
 
Værdi 
Enhedslisten ønsker, at klimaindsatsen i Aarhus kommune styrkes og at 
ambitionerne i klimastrategien hæves blandt andet ved hjælp af cirkulær økonomi 
samtidig med, at udviklingen er socialt bæredygtig. Modellen fungerer som et 
styringsredskab til at sikre menneskers behov uden at overskride det klima- og 
miljømæssige råderum.  
 
Potentialet for cirkulær økonomi og doughnut økonomi er ikke udfoldet i 
klimastrategien, selvom det har stort potentiale til at indgå som en vigtig del af 
en socialt ansvarlig og bæredygtig økonomi.  
 
Strategien skal være med til at nedsætte miljø- og klimabelastning og 
ressourceforbrug i Aarhus Kommune og dermed styrke kommunens klimaindsats 
lokalt og bidrage til de nationale klimamål. I Aarhus har arbejdsgrupper fra 

 
1 Handlingsplan for implementering af Doughnut-modellen som styringsredskab i Københavns Kommune: 
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-
08122020/referat/punkt-5  og https://www.kk.dk/dagsordener-og-
referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-24062021/referat/punkt-5 
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civilsamfundet laves diverse rapporter og konferencer. Men 
civilsamfundsorganisationerne ønsker, at arbejdet med Doughnut økonomi 
modellen forankres i Aarhus kommune.  
 

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer 

 Der afsættes midler til at lave en vurdering af, hvordan doughnutmodellen og 
cirkulære økonomi principper kan anvendes i Aarhus Kommune. Arbejdet kan 
udføres af BA, MKB og/ eller MTM (Klimasekretariatet). Da både medlemmer 
af byrådet, relevante organisationer og eksperter sikkert skal inddrages, bør der 
refereres til Økonomiudvalget og Klima & Bæredygtighedsudvalget. 

Aarhus i tal laver allerede afrapportering på de 17 Verdensmål. Udfordringen vil 
være at lave afrapportering på hvordan Aarhus kommune holder sig inden for de 
planetære grænser2.  

 
2 https://www.information.dk/indland/2022/04/koebenhavn-store-ambitioner-baeredygtig-oekonomisk-
model-satte-penge 
 


