Skoleudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af høringssvar vedr. Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi
2015-064601
Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget drøfter og efterfølgende godkender, udkast til høringssvar til ny
Bæredygtighedsstrategi for 2016-2020.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sagsfremstilling fremsendes, fordi fagudvalgene er blevet bedt om at komme med input til den
kommende bæredygtighedsstrategi.
Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur-, energiog klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan, SMART Aalborg og strategierne på forsyningsområdet.
Jf. planloven skal kommunerne udarbejde lokale bæredygtighedsstrategier for en lokal bæredygtig udvikling,
hvert 4. år med følgende formål:

1. Mindskelse af miljøbelastningen
2.
3.
4.
5.

Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
Fremme biologisk mangfoldighed
Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet
Fremme et samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale
forhold, sundhed, uddannelse, kulturelle og økonomiske forhold

Aalborgs Bæredygtighedsstrategi skal skabe rammerne for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune og
udvikle medborgerskab gennem inddragelse af borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Samtidigt skal strategien fastlægge, hvordan kommunens enkelte forvaltninger kan bidrage til at nå fælles mål på miljø-, natur og klimaområdet.
Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 følger temaerne fra den nuværende bæredygtighedsstrategi (Bæredygtighedsstrategien 2013-16) og er suppleret af temaet ”Borgerne og det gode liv”, som sætter fokus på borgernes rolle og motivation for en bæredygtig omstilling.
En vigtig forudsætning for en bæredygtig omstilling er, at det sker i samskabelse med borgerne og kommunens interessenter, og at kommunen skaber en attraktiv ramme for det gode liv. Strategiens 7 temaer tager
udgangspunkt i miljøudfordringerne samtidigt med, at den sætter fokus på uddannelse, sundhed og sociale
tiltag, så der skabes synergi og merværdi mellem flere områder samtidigt.
Strategien er målrettet følgende tværgående tematisering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bæredygtig byudvikling
Bæredygtig bebyggelse
Borgerne og det gode liv
Bæredygtig vækst og omstilling
Bæredygtig forsyning
Miljø og Klima
7. Bæredygtige landskaber.
Involvering af fagudvalg
Der er udarbejdet et udkast til ny bæredygtighedsstrategi – udkastet er vedhæftet. Denne er nu klar til involvering af kommunens fagudvalg. Udkastet er udarbejdet efter kommissoriet godkendt af Miljø- og Energiudvalget den 20. maj 2015 (punkt 9). Med involveringen opfordres fagudvalgene til at tage stilling til de overordnede strategier og mål og til, hvordan de selv kan bidrage med egne mål og handlinger. Formålet med
involveringen er at skabe forankring af bæredygtighedsstrategien gennem aktiv deltagelse og fælles formulering af strategien.
Bæredygtighedsstrategiens overskift ”Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives”,
viser, at strategien søger at kombinere den grønne omstilling med erhvervsudvikling og menneskers trivsel.
Det grønne, det stærke og trivslen bliver strategiens bærende principper, og kombineret med strategiens 7
temaer opstår der en matrix med 21 indsatsområder. Bag hvert indsatsområde udfolder der sig en række
visioner, strategier, strategiske fokusområder og fælles mål, som fagudvalgene bedes tage stilling til og altså
supplere med egne mål og handlinger.
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Bæredygtighedsstrategien koordineres med Planstrategien, der arbejder med overskrifterne Det Grønne,
Ansvarsfuld vækst og Mennesker.
Høringsgrundlaget
Den primære opgave for fagudvalgene er at formulere egne handlinger og mål på Bæredygtighedsstrategiens niveau 3 og komme med forslag til fælles mål for Aalborg Kommune.
Forslag til Vision, Strategi (niveau 1) og Strategiske fokusområder (niveau 2) for de 7 temaer, er ikke låst. I
det omfang det er relevant, er det også muligt for fagudvalgene at kommentere på niveau 1 og 2. Specielt at
supplere med flere strategiske fokusområder (niveau 2), i det omfang der ikke er sammenhæng med egne
ønskede handlinger og mål.
Høringssvar fra Skoleudvalget
Der er udarbejdet et udkast til høringssvar, som Skoleudvalget kan tage udgangspunkt i. I høringssvaret
udtrykkes tilfredshed med udkastet til ny Bæredygtighedsstrategi, som vurderes at være en god ramme for
det fortsatte fokus på området. Der er ikke i udkastet opstillet yderligere mål, fordi det vurderes, at de eksisterende udgør en god ramme for arbejdet med bæredygtighedsstrategien.
For hvert af de syv temaer er der i udkastet beskrevet, hvad Skoleforvaltningen og skolerne i forvejen har
fokus på, samt hvilke yderligere handlinger, der kan igangsættes.
Tidsplan
Involveringen af fagudvalgene forløber frem til udgangen af marts måned 2016 efter aftale i Plan- og Koordineringsgruppen på mødet den 15. december 2015.
På samme møde blev det aftalt, at forvaltningernes/udvalgenes behandling af sagen - herunder især deres
forslag til egne mål og handlinger - med fordel kan foregå i et parløb med behandlingen af omprioriteringsforløbet, som skal gennemføres i foråret frem til april. Dvs. at udvalgene/forvaltningerne bør sikre, at de foreslåede egne mål og handlinger i bæredygtighedsstrategien, ikke må kollidere med budgetprioriteringerne i
omprioriteringsprocessen - de to ting skal koordineres.
Den endelige Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 forventes behandlet i Magistrat og Byråd i maj måned
2016.

Aktivitet
Input fra forvaltningerne, senest
PK-gruppen godkender udkast til BS-strategi
Dialogmøde eksterne interessenter
Miljø- og Energiudvalget godkender BS-strategi
Magistrat og Byråd
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Tid
31. marts 2016
6. april 2016
20. april 2016 (uge 16)
4. maj 2016
Maj 2016
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Bilag:
Bilag - Vær med til at formulere Bæredygtighedsstrategi 2016 - 2020.pdf
Bilag - udkast til høringssvar Bæredygtighedsstrategi.docx
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