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Kommissorium for bæredygtighedsforum: ”Sustainable Campus, AAU” 

Ledelse, medarbejdere og studerende har en fælles interesse og opgave i at sikre, at Aalborg Universitet 
bevæger sig i en mere bæredygtig retning, både i forhold til forskning og uddannelse, men i særdeleshed også 
i forhold til driften af universitetet. 

Til støtte for arbejdet med at fremme en effektiv og bæredygtig omstilling af driften for Campus Service har 
rektoratet på møde den 30. september 2019 besluttet at nedsætte et bæredygtighedsforum på Aalborg 
Universitet: ”Sustainable Campus, AAU”.  

Et oplæg herfor har været præsenteret for Hovedsamarbejdsudvalget den 11. december 2019, hvorefter der i 
nærværende kommissorium er indarbejdet få rettelser fra mødet primært vedr. udpegning og sammensætning 
heraf. 

Baggrund:  

Direktionen har i 2019 drøftet opfordringer fra både Hovedsamarbejdsudvalget og Studiemiljørådet om øget 
fokus på bæredygtighed samt ønsket om en større grad af involvering i arbejdet hermed.  

Det giver god mening at AAU profileres som et bæredygtigt universitet, og AAU står, bl.a. i kraft af vores vision 
”Viden for Verden”, universitetets PBL-model og den generelle prioritering af tværgående forskning, i en 
fordelagtig position til at være i front på bæredygtighed.  

Direktionen ønsker at implementere bæredygtighedstemaet i drøftelserne for den kommende strategiperiode 
for så vidt angår forskning og uddannelse. 

At der herved gives tid til strategiarbejdet må ikke hindre en konstruktiv dialog omkring omstilling af 
universitetets campusdrift til en mere bæredygtig model.  

Derfor nedsættes der et bæredygtighedsforum med reference til ledelsen i Campus Service, der i forvejen er 
ansvarlig for driften af bygninger og arealer.  

Formål: 

Forummet har til formål at sikre fokus på omstillingsmuligheder og initiativer til udvikling af en mere 
miljømæssigt hensigtsmæssig og bæredygtig praksis for drift af bygninger og grønne arealer på AAU. 

Forummet bidrager hertil ved at indsamle og formulere overordnede ideer og anbefalinger til, hvordan alle 
medarbejdere og studerede kan bidrage til forandringer i driften af campus, der kan reducere universitetets 
samlede klimaaftryk og generelt understøtte FN’s 17 bæredygtighedsmål.  

Ligeledes bidrager forummet med input til kommunikation af indsatsen. 
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Sammensætning og udpegning: 

Forummet for udvikling af et bæredygtigt campus på AAU sammensættes grundlæggende ud fra geografisk 
tilhørsforhold.  

Medarbejdersiden i Hovedsamarbejdsudvalget udpeger fem medarbejderrepræsentanter, hvoraf en 
repræsenterer Aalborg City Campus, og to repræsenterer hovedcampus i Aalborg Ø, mens både København 
og Esbjerg Campus stiller med hver en repræsentant. HSU’s medarbejderside foretager selv en 
udvælgelsesproces blandt interesserede medarbejdere – AAU Inside kan anvendes til annoncering efter 
kandidater. 

Ligeledes udpeges fem studerende, hvoraf en repræsenterer Aalborg City Campus, og to repræsenterer 
hovedcampus i Aalborg Ø, mens både København og Esbjerg Campus stiller med hver en repræsentant. 
Repræsentanterne for de studerende udpeges af (evt. blandt) Studiemiljørådets studentermedlemmer, samt af 
de studerendes repræsentanter i campusrådene for hhv. København og Esbjerg. 

Campuschefen (eller dennes stedfortræder) for hhv. København og Esbjerg er ligeledes fødte medlemmer af 
forummet. 

Forummet ledes af Campusdirektøren (eller dennes stedfortræder). 

Sekretariatsfunktion og andre lignende opgaver håndteres af relevante medarbejdere fra CAS. 

Medlemmerne af forummet udpeges for to år ad gangen og genudpegning kan finde sted. Medlemmer af 
forummet kan, såfremt situationen kræver det, eks. ved længerevarende forfald eller lignende, udskiftes 
løbende efter beslutning fra det udpegende organ. 

Således består ”Sustainable Campus, AAU” af: 

• 5 medarbejderrepræsentanter, 
• 5 studerende, 
• 2 campuschefer, 
• Campusdirektøren (formand) 

Roller og kompetencer: 

Forummets rolle er alene rådgivende i relation til drøftelse af forslag til en mere bæredygtig drift af campus, 
med fokus på temaer som eksempelvis arealoptimering, energirenovering og -optimering, affaldssortering, 
omstillinger i driften af grønne arealer, øget naturindhold på campus, miljøvenlig rengøring, mindre madspild og 
enggangsservice i kantiner m.v.  

Beslutninger, der har indflydelse på økonomi og ressourcer, normering m.v. løftes fortsat via de sædvanlige 
kanaler og beslutningsfora. 

Forummet referer således ind i den sædvanlige ledelses- og udvalgsstruktur på universitetet og tjener derfor 
alene som rådgivende organ og sparingspartner for Campusdirektøren og Campus Service, der til enhver tid 
kan løfte forslag og beslutninger videre op i ledelseshierarkiet såfremt situationen kræver det. 

Beslutninger og dispositioner omkring udvikling og drift af Campus Service, herunder bygninger og faciliteter, 
træffes i øvrigt i overensstemmelse med delegationsinstruksen. 
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Mødefrekvens og evt. arrangementer: 

Som hovedregel afholdes et møde i forummet hvert halvår. Det tilstræbes at møder tilrettelægges med henblik 
på anvendelse af videokonference, for så vidt angår deltagelse fra København og Esbjerg. 

Efter behov kan der indkaldes til ad hoc møder og temadrøftelser, eks. om affaldshåndtering, 
energibesparelser, fortætning eller lignende, ligesom der kan inviteres til events, workshops m.v. for 
studerende og ansatte, såfremt der er interesse og behov herfor. 

Forrummets drøftelser dokumenteres løbende i mødereferater.  

Forummet har tillige til opgave at opsamle og afrapportere bæredygtighedsinitiativer/-indsatser og udvikling af 
eks. energi- og arealforbrug en gang årligt til hhv. Direktionen, HSU og Studiemiljørådet i form af en årsrapport. 
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