
Det Grønne Rejsehold – Konkrete initiativer



Indsatser på de fire temaer

På baggrund af Rejseholdets fire temaer har forvaltningen arbejdet 
videre med konkrete indsatser som vi forventer at igangsætte. De fire 
temaer er:
• Kantinen
• Arbejdstøj
• Affaldsindsamling
• Natur 

De konkrete initiativer beskrives i det efterfølgende



Kantinen

ü Der udarbejdes primo 2021 en ny forretningsplan for kantinen. I den 
nye forretningsplan for kantinen bliver bæredygtighed, madspild osv 
indarbejdet

ü Der kommunikeres i 2021 til kantinens kunder om de forskellige tiltag 
– indledningsvis i en mail, efterfølgende i månedstemaer som 
information i kantinen.



Arbejdstøj

ü Fra januar 2021 indsamler vi i DE brugt arbejdstøj og afleverer til 
socioøkonomisk virksomhed

ü Vi igangsætter fra januar 2021 en fælles indsamling af tekstil på 
administrationsbygningerne – med central i Støvring

ü I kraft af krav og standarder i udbud sikrer vi generelt at det 
arbejdstøj vi køber lever op til almindelige bæredygtighedsstandarder

ü Medarbejderne skal oplyses om bæredygtighed i vores aftaler og 
udbud. F.eks. at når vi har en aftale med en leverandør om 
bæredygtig håndtering af arbejdstøj, så skal vi sørge for at 
anvendelse foregår efter forskrifterne i udbuddet – så vi opnår de 
miljømæssige gevinster.



Affaldsindsamling

ü BY har i verdensmålskatalog sagt at kommunen går forrest. I 2021 
skal det drøftes politisk, om vi også fremover skal sortere på samme 
niveau i kommunen og kommunens institutioner – som vi forlanger af 
vores borgere

ü Vi indretter fra januar 2021 sorteringen i administrationsbygningerne 
med færre men bedre sorteringsstationer 

ü Vi sorterer fra 2021 i administrationsbygningerne i flere fraktioner – 
og indsamler og sikrer god håndtering og afsætning

ü Vi gør det nemt for medarbejdere, skoler, institutioner osv, at træffe 
bæredygtige valg, f.eks. i forhold til engangsemballage

ü Rammerne for affaldssortering fastlægges centralt – så det ikke er 
den enkelte institution der selv skal finde ambitionsniveau og 
løsninger. Retningslinjer fastlægges i 2021 med afsæt i en evaluering 
af nuværende sortering.



Natur

ü Vi melder os i januar 2021 ind i Vild med vilje–konceptet, som afsæt og 
ramme for vores eget arbejde. Konceptet har ingen bindinger men 
tilbyder rådgivning, netværk og materiale som vil kunne give en god 
opstart

ü Vi understøtter lokalt initiativ for et stort, borgerdrevet 
biodiversitetsprojekt i 2021 – ansøgning er pt under udarbejdelse.

ü Vi igangsætter i januar 2021 biodiversitets-projekter ved de tre 
administrationsbygninger

ü Vi foreslår et temamøde, i foråret 2021, for Byrådet om natur og 
biodiversitet i Rebild kommune.


