Praktiske oplysninger

Tværgående

Sted
Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg
Pris
Deltagerafgiften er kr. 4.250,- ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, undervisningsmateriale, gratis adgang i AQUA m.v. På flerdageskurser er
overnatning også inkluderet.
Tilmelding
Tilmeld dig på hjemmesiden på www.fvc.dk/kursus/3853 senest den 17. august 2018. Scan
koden herunder for at gå direkte til siden. Du får snarest efter besked, om du er tilmeldt kurset.
Overnatning før kurset
Du kan overnatte før kurset, så du er udhvilet, når vi starter. Det koster kr. 675,- ekskl. moms
inkl. morgenmad. Markér ved din tilmelding om du ønsker overnatning
Afbestillingsregler
Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmelding bindende. Afmelding skal ske skriftligt, og vi udsender herefter en bekræftelse på afmeldingen. Ved afmelding beregnes følgende gebyr:
• 25% af deltagerafgift ved afmelding efter tilmeldingsfristen
• 75% af deltagerafgift ved afmelding senere end 1 uge før kursusstart
• 100% af deltagerafgift ved afmelding senere end 1 døgn før kursusstart eller udeblivelse på selve dagen
Kursusledelse
• Direktør, biolog Astrid Carl, Green Moves
• Kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret
Undervisere
• Direktør, biolog Astrid Carl, Green Moves
• Bæredygtigheds- og Udviklingschef Michael Damm, Aalborg Kommune
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Målgruppe

Cirkulær økonomi for kommunale ledere
Cirkulær økonomi er på vej ind i den kommunale virkelighed - her har du som kommunal chef
en vigtig rolle et spille. Efter kurset har du konkret viden om, hvordan du kan arbejde med
cirkulær økonomi, uanset hvor i organisationen du er chef, så det tjener kommunen, din afdeling og dig selv. Vi giver dig indblik i essensen af relevante lovgivninger, rapporter, analyser
m.v., og du får blik for interessenter, faldgruber, udfordringer, tips og tricks til at komme godt i
gang. Alt sammen ovenpå en god teoretisk forståelse af cirkulær økonomi. Vi skaber med
kurset et fortroligt rum for læring og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Derfor har vi sat
deltagerbegrænsning på og afholder kurset med mindst 8, højst 12 deltagere.
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Kurset i cirkulær økonomi henvender sig
til dig, der er chef eller leder i en kommune, og skal klædes på til drøftelser
med byråd, faglige udvalg og direktionen
om mulighederne for at arbejde med
cirkulær økonomi i kommuner.
Kurset er rettet mod alle forvaltninger.

20. september 2018
9:00

Ankomst og morgenmad

9:30

Velkomst, introduktion og forventninger
Forventninger til udbyttet og til hinanden.
Astrid Carl og Thomas Plesner

10:00 Rundt om Cirkulær Økonomi
Hvad er cirkulær økonomi? Hvorfor er cirkulær økonomi kommet for at blive? Hvad er
essensen af de analyser, rapporter og anbefalinger, der findes om cirkulær økonomi.
Hvilken lovgivning er der på vej fra EU og nationalt om cirkulær økonomi? Hvilken betydning har det for kommuner? Hvilke er de kommunale praksiseksempler og hvad er udfordringerne og gevinsterne?
Astrid Carl
11:15 Hvordan kan I selv arbejde med cirkulær økonomi? Del I: Fagområder
Hvilke områder kan en kommune selv gå i gang med?
Hvordan kan I bidrage til den cirkulære økonomi i samfundet?
Fælles drøftelse og kortlægning under ledelse af Astrid Carl.
12:00 Frokost

13:00 Hvordan kan I selv arbejde med cirkulær økonomi? Del II: Interessentanalyse
Kortlægning af interne og eksterne interessenter i forhold til formiddagens kortlægning
af områder. Hvad er interessenternes interesser, hvordan skal de involveres og hvilke
udfordringer giver det jer? Hvordan tackler I det bedst? Er det ens for hver kommune,
eller er der forskelle?
Astrid Carl og Michael Damm
15:00 Den kommunale rolle i Danmarks Cirkulære økonomi
Aalborg Kommune har gjort mange erfaringer med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Lær af deres gode og dårlige erfaringer og hør, hvordan de har knækket nogle af de
juridiske nødder.
Michael Damm
16:00 Hvordan skaber vi værdi med cirkulær økonomi
– for kommunen, afdelingen og os selv ?
Oplæg og individuel refleksion efterfulgt af deling af indsigter.
Astrid Carl
16:30 Opsamling og evaluering
16:45 Kurset er slut

