
   

 

   
 

 

Rådgivere søges til innovationsforløb for 

cirkulære frontløberkommuner 
 

CLEAN og Dansk Design Center gennemfører i tidsperioden august 2022-april 2024 projektet ’Cirkulære 

Byer’, i samarbejde med den filantropiske fond Realdania.  

 

CLEAN og Dansk Design Center søger rådgivere med relevant viden og kompetencer til at bistå de 6 

deltagende kommuner med rådgivning gennem projektet. Vi søger fagkyndige rådgivere med viden og 

erfaring inden for cirkulær økonomi, særligt med fokus på det byggede miljø. Rådgiver skal også kunne 

holde de systemiske samarbejder for øje, blandt andet ved at understøtte inddragelse og samarbejde 

med en bred interessentgruppe bestående af bl.a. virksomheder, universiteter, borgere, klynger, mv.  

Rådgiver skal yde 1:1 rådgivning for kommunen og stå til rådighed til to 2-dages workshops i perioden 

september 2022-juni 2023. Yderligere skal der løbende afholdes møder med kommunerne for at 

understøtte arbejdet imellem workshops. Samtidig skal innovationsrådgiveren bistå kommunen i lokal 

test af prototypen på den cirkulære systemløsning.  

På baggrund af indsendte ansøgning vil der blive lavet match mellem rådgiver og kommune. Der vil blive 

lagt vægt på, at rådgiver har erfaring og viden indenfor projektets tematiske områder. Rådgiver skal stå 

til rådighed per primo september 2022. Rådgiver vil indgå som strategisk partner i projektet og vil blive 

honoreret med 50.000 kr. pr. rådgivet kommune ved projektets afslutning.  

 

Ansøgningsprocedure 

I bedes sende følgende:  

 

1) Rådgiverens faglige kompetencer og erfaring med at rådgive om og udføre ovennævnte opgaver  

2) Oversigt over lignende / CØ-relaterede opgaver, som ansøgeren har været med til at løse som 

projektleder og/eller ekstern rådgiver  

3) Beskrivelse af den/de faglige tilgange og modeller, som rådgiveren har erfaringer med, gerne 

relateret til designtænknings metoder.   

4) Ansøgere vil herudover skulle sende CV, inkl. referencer, for den/de rådgivere der skal varetage 

opgaven.  

 

Ansøgningen sendes til Lasse Uhd, CLEAN (luh@cleancluster.dk) og Gry Brostrøm, DDC (gry@ddc.dk) 

inden d. 1. august 2022. 

 

De indkomne ansøgninger vil bl.a. blive vurderet ud fra følgende kriterier:  

 

• Erfaring med lign. opgaver 

• Faglige kompetencer  

• Kommunal forståelse 

• Tematisk og faglig relevans for de konkrete udfordringer, kommunerne arbejder med (se 

udfordringsbeskrivelse på sidste side) 
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Vi vil se frem til at modtage jeres ansøgning.  

 

På vegne af konsortiet DDC og CLEAN, 

Gry, Theresa, Kasper, Emilie og Lasse  

 

Baggrund for projektet 
Cirkulære Byer er et nyt innovationsforløb for ambitiøse danske byer, der ønsker at arbejde proaktivt 

og systemisk med konkrete cirkulære udfordringer og målsætninger. Projektet er målrettet kommuner, 

som har høje ambitioner om at arbejde både systemisk og i praksis med lokale cirkulære udfordringer i 

samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer og borgere, i tæt sparring med andre danske 

kommuner. 

 

Seks danske kommuner er på baggrund af en ansøgningsproces blevet udvalgt til at deltage i et 2-årigt 

innovationsforløb. Kommunerne arbejder i løbet af foråret 2022 med at scope deres udfordringer 

gennem dialog og workshops med hinanden, konsortiet og relevante eksperter. Kommunerne er blevet 

opfordrede til at tage afsæt i egne lokale handlingsplaner (såsom DK2020) og problemstillinger i 

innovationsforløbet. Innovationsforløbet imødekommer kommunernes behov for en mere systemisk, 

tværsektoriel og holistisk tilgang til den cirkulære omstilling.  

 

Dansk Design Center og CLEAN faciliterer forløbet med afsæt i designmetoder, der skal bidrage til at de 

nye cirkulære løsninger udvikles og implementeres sammen med de rette aktører og 

samarbejdspartnere. Hver kommune vil få tilknyttet en innovationsrådgiver til forløbet, som vil bistå 

kommunen til workshops, møder, test af prototype lokalt, mv.   

 

Alle indsendte ansøgninger er tematisk placerede indenfor flere af de følgende områder:  

• Optimering af bygninger, innovation af byggeri og byggematerialer 

• Ressourceoptimering af energi- og vandforbrug i bygninger og industrier 

• Miljø og klimatilpasning 

• Affaldshåndtering af bygge og industri-affald 

• Arkitektur og by-design af offentlige områder 

• Grøn infrastruktur og mobilitet 

 

Innovationsforløbene, som kommunerne vil indgå i, vil have fokus på at: 

• Øge samarbejde og udvikling på tværs af ressortområder i den enkelte kommune og på tværs af 

kommuner 

• Opbygge kompetencer og viden om systemtænkning og cirkulære løsningsmodeller 

• Sikre politisk forankring af viden via en politisk følgegruppe 

• Skabe og teste konkrete cirkulære løsningsmodeller sammen med industri, erhvervsliv, 

forskning og civilsamfund 

• Understøtte tværkommunalt samarbejde, hvor sparring og videndeling mellem kommuner om 

cirkulære løsningsmodeller og systemisk udvikling  



   

 

   
 

I kan læse mere om projektet HER. 

 

  

https://ddc.dk/projects/new-innovation-project-circular-cities/

