Indstilling
Til

Aarhus Byråd via Magistraten

Fra

Borgmesterens Afdeling

Dato

8. december 2017

Bæredygtighedsudvalg
1. Resume
Det følger af konstitueringen af de nye byråd, at der nedsættes et midlertidigt opgaveudvalg efter styrelseslovens
§ 17.stk. 4.
Opgaveudvalget får navnet ”Bæredygtighedsudvalget”, og
det skal arbejde med klima, bæredygtighed og cirkulær
økonomi.
Udvalget nedsættes for fire år fra 1. januar 2018 til 31.
december 2021. I denne periode arbejder bæredygtighedsudvalget med de opgaver, som byrådet stiller inden
for klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi.
Lokale, nationale og globale visioner, mål og anbefalinger
danner bagtæppet for § 17.4-udvalgets arbejde om bæredygtighed.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Der nedsættes et opgaveudvalg efter styrelseslovens
§ 17.stk. 4 som skal arbejde med klima, bæredygtighed
og cirkulær økonomi i fire år fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
At 2) Bæredygtighedsudvalget udarbejder kommissorium
for udvalgets arbejde, som fremsendes til byrådets godkendelse. Kommissoriet indeholder en prioritering af udvalgets aktiviteter og indsatser i forhold til at:
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a. Fremme den cirkulære og bæredygtige udvikling inden
for indkøb, udbud, energi, transport, bygninger, industri,
affald, erhverv, design samt indenfor offentlige og kommunale arbejdspladser.
b. Sikre engagement og deltagelse blandt interne og eksterne aktører.
At 3) Bæredygtighedsudvalget sammensættes af tre byrådspolitikere udpeget af byrådet og op til syv eksterne
medlemmer, der udpeges af magistraten efter indstilling
fra Bæredygtighedsudvalget. De eksterne medlemmer rekrutteres således at udvalget samlet set dækker viden og
kompetencer indenfor klima, bæredygtighed og cirkulær
omstilling.
At 4) Bæredygtighedsudvalget sekretariatsbetjenes af Klimasekretariatet i Teknik og Miljø indenfor eksisterende
budget.
At 5) At Magistraten tiltræder, at sagen fremsendes til byrådets godkendelse.
3. Baggrund
Sammenhængen mellem bæredygtighed og vækst er et af
vor tids største problemer. Et problem, der kun kan løses i
fællesskab. Bæredygtighed og vækst er ikke hinandens
modsætninger, men der er brug for nytænkning, viden,
samarbejde, helhedsorienteret tilgang til alle dele af produktionen, og en lovgivning som følger med den teknologiske udvikling og borgernes forventninger til kommunen.
Følgende lokale, nationale og globale visioner og mål danner bagtæppet for § 17.4-udvalgets arbejde om bæredygtighed:
Aarhus Byråd har med Aarhusmålene, klimastrategien og
seneste budforlig lagt en ambitiøs og bæredygtig linje for
Aarhus Kommunes cirkulære arbejde.
På nationalt plan har regeringens advisory board for Cirkulær Økonomi i juni 2017 offentliggjort 27 anbefalinger til,
hvordan Danmark transformerer den nuværende lineære
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økonomi til en cirkulær økonomi og gentænker måden, vi
forbruger og producerer mere bæredygtigt.
KL har i 2015 udgivet et inspirationskatalog om, hvad cirkulær økonomi er i en kommunal kontekst, og hvilke potentialer det rummer. Inspirationskataloget omhandler:
1. Strategi, plan og forsyning
2. Erhvervsudvikling
3. Indkøb og udbud
4. Byggeri og anlæg
EU-kommissionen har i 2015 fremlagt en cirkulær økonomipakke, der forventes vedtaget i 2017. EU-pakken indeholder en handleplan for cirkulær økonomi, initiativer og
forslag til direktiver, der skal forbedre genanvendelsespotentialer.
FN´s Verdensmål, som trådte i kraft 1. januar 2016 skal
frem til 2030 sætte kurs for en bæredygtig udvikling for
både mennesker og vores jordklode. Verdensmålene udgør
17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s
193 medlemslande til blandt andet en mere bæredygtig
økonomisk vækst.
4. Effekt
Strategi for Aarhus Kommunes arbejde med bæredygtighed, klima og cirkulær økonomi. Bedre forudsætninger for
at nå lokale, nationale og globale mål og visioner.
Et økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund, hvor offentlige og private aktører samarbejder om at realisere potentialer og ressourcer bedst muligt.
5. Ydelse
Bæredygtighedsudvalget udvikler forslag til strategi og
køreplan for den cirkulære og bæredygtige udvikling og
omstilling i Aarhus. Udvalget kortlægger potentialer, synergier og prioritering af indsatser og arbejder med forslag, der udvikler, fremmer og implementerer ambitionerne indenfor klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi.
6. Organisering
Bæredygtighedsudvalget består af tre byrådspolitikere udpeget af byrådet og op til syv eksterne medlemmer, der
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udpeges af magistraten efter indstilling fra Bæredygtighedsudvalget.

De politiske medlemmer af bæredygtighedsudvalget er:
Camilla Fabricius (A),
Eva Borchorst Mejnertz (B)
Lene Horsbøl (V)
Camilla Fabricius konstitueres som formand for udvalget.
Bærdygtighedsudvalget sekretariatsbetjenes af Klimasekretariatet i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
7. Ressourcer
Udgifter til bæredygtighedsudvalgets arbejde afholdes af
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø inden for eksisterende budget.

Jacob Bundsgaard
/
Niels Højberg

Tidligere beslutninger:

Sagsnummer: 17/054636-3
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Borgmester- og Ledelsessekretariat

Sagsbehandler: Tine Holm Mathiasen
Tlf.: 89 40 23 11
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