Magistraten

Punkt 12.

Udlandsrejse til Bilbao
2015-065006
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen og
rådmand Lasse P. N. Olsen deltager i 8th European Conference on Sustainable Cities & Towns den 27. til 29.
april 2016 i Bilbao.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Konferencen om lokal bæredygtig udvikling bygger videre på tidligere konferencer, hvoraf to blev holdt i Aalborg tilbage i 1994 og 2004.
Siden oprettelsen af Aalborg Charter i 1994 har der i regi af samarbejdet været afholdt i alt syv bæredygtighedskonferencer, senest i Geneve i 2013.
Aalborg har siden 1994 spillet en central rolle på den europæiske bæredygtighedsscene. I 2004 blev denne
rolle yderligere cementeret, da Aalborg Commitments kom til verden. Siden 2013 har disse dokumenter
dannet fundamentet for platformen sustainablecities.eu, som skal skabe det bæredygtige overblik for europæiske byer og kommuner. Aalborg Charter og Aalborg Commitments samt platformen er en del af et større
samarbejde, som går under navnet ”Sustainable Cities and Towns Campaign”. Denne store kampagne er et
partnerskab mellem Aalborg Kommune og ICLEI Europa. ICLEI er en international organisation, der arbejder
med at fremme lokal bæredygtighed. Tilbage i oktober 2015 blev partnerskabet med ICLEI prioritet ved en
række møder i Bruxelles som optakt til konferencen i Baskerlandet.
Der er vigtigt, at Aalborg spiller en aktiv rolle på konferencen i Bilbao for at fastholde kommunens internationale renommé som en forgangsby inden for bæredygtighed. En stærk bæredygtig profil giver rigtig god omtale, hvilket kan have mange positive effekter. En af disse er, at det etablerer Aalborg som en stærk partner i
forhold til EU-ansøgninger.
På konferencen får Thomas Kastrup-Larsen en ceremoniel rolle i plenum i forhold til stafetten, mens Lasse
P. N. Olsen har en værtsrolle i forholdt til workshoppen.
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Bilag:
8th European Conference on Sustainable Cities Towns 27-29 April 2016 Basque Country Bilbao.msg
First Conference Announcement.pdf
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