
Fokusområde: 

nummer handling tiltag (hvad gør vi så) uddybende beskrivelse / værdikæde / 

bæredygtighed

barrierer merværdi adfærd

samrbejdspartner ressource / vindens 

personer

mål 2030 effekt  + doumentation beregning effekt t/co2 ækv i 

2030

mål 2050 effekt  + 

doumentation

beregning effekt 

t/co2 ækv i 

2050

ejer facilitator partner myndighe

d

start stop økonomi personale andet (fx 

uddannelse)

C02 (høj/lav) effekt på 

adfærd 

(høj/lav)

bæredygtighed / 

værdikæde 

(høj/lav )

ressource

r  

(stor/lille)

merværdi 

(stor/ lille)

barrierer 

(stor/lille)

samlet 

vurdering 

(1-10)

1 øge andelsen af grøntsager i 

mad der leveres til ældre

fortæstte udviklingen af 

køkkenområdets produkter i 

en bæredygtig udvikling

køkkenområdet udviklinger 

løbende madservices 

ydelsen, vil vi i udviklingen 

arbejde med at inkorporere 

mere gørnt. I madservices vil 

dette ske inden for 

reammerne af 

'anbefalingerne for den 

danske instiutionskost' jf. 

kvalitetsstanderden for 

madservices

sammenholde opskrifter og 

næringsberegninger

borgere som modtager 

madservices sma øvrige kunder

der er nye anbefalinger 

på vej, når disse kendes 

så sættes der et mål

Scop 3 Svært at regne på, kræver 

mere viden.

Scop 3 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

x 2022 aldrig inden for 

nuværende 

økonomi

efterhånden vil de  

ældre også kræve 

mere grønt.

kostanbefalinger kan kræve lidt 

tilvændig  - måske 

lidt væk fra 'mormor-

maden'

2025 centalkøkknet lav høj lav lille lille mellem 6

2 CO2 regnskab på fødevare 

indkøb

der er en opmærksomhed på 

CO2 aftrykket på 

føredevaeindkøb og inden 

for rammerne forsøges at 

reducere CO2

den nuværende leverandør 

på fødevarer har mulighed 

for at levere et månedeligt 

CO2 regnskab. Dette 

regnskab tager udgangspunkt 

i Concitos Klimadatabase og i 

data fra underleverandører

co2 regnskab borgere som modtager 

madservices sma øvrige kunder

40 %mindre CO2 end i 

2022

Scop 3 Svært at regne på, kræver 

mere viden.

Scop 3 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

x 2022 inden for 

nuværende 

økonomi

centalkøkknet mellem høj lav lille lille mellem 6

3 bæredygtig emballage køkkenområdet vil arebjde 

på at avende den mest 

bæredygtige emballage til 

produkterne, med 

udgangspunkt i 

kerneopgaven

indkøbsstatesikker borgere som modtager 

madservices sma øvrige kunder

25% mere bæredygitgt 

emballage end i 2022

Scop 3 Svært at regne på, kræver 

mere viden.

Scop 3 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

x 2023 inden for 

nuværende 

økonomi

centalkøkknet mellem mellem melle mellem lille mellem 7

4 øge andelen af grøntsager i 

maden i rådhusets kantiner

andelen af grøntsager er 

allerede steget, der skal 

arbejdes for minimere 

kødforbruget endnu mere.

kunne måske blive en del af 

et nyt projekt med 

arbejdstitlen: det gode 

klimaliv

rådhusets kantine dem som køber maden øge andelen af grønt 

med 60 % pr måltid 

halvvering af oksekødet 

i forhold til 2022

Scop 3 Svært at regne på, kræver 

mere viden.

Scop 3 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

x 2022 inden for 

nuværende 

økonomi

der efterspørges mere 

grønt

løbende kantinen mellem mellem mellem lille lille melle 7

andet - fødevarer - kommunale insitutioner

prioriteringtidsplan ressourcer FN Verdenmål 

(delnummer)

Evaluering / opfølgning ansvarligData - igangværende projekter / planer  -  

hvad vi allerede gør husk dokumentation

inddragelse mål 2030 mål 2050 kommunens rolle


