Miljø- og Energiudvalget

Punkt 12.

Orientering om Bæredygtighedsfestival 2017
2017-018995
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status for planlægning af
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017.
Beslutning:
Til orientering.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017 afholdes for 5. gang i perioden 9.-16. september 2017.
Bæredygtighedsfestivalen opnåede sidste år igen en stigning i afholdte arrangementer. 138 aktiviteter løb af
stablen i ugens løb, hvor åbningsdagen alene tegnede sig for 60 aktiviteter.
Evalueringen af festivalen viste stor tilfredshed fra arrangørernes side med hensyn til antal besøgende til
deres arrangementer. Der vurderes samlet set at have deltaget 10.000 til festivalens arrangementer.
Og ambitionen er, at Bæredygtighedsfestivalen fortsat skal udvikle sig som et vigtigt udstillingsvindue for
borgerne, erhvervsliv, skoler og organisationer, til at fremvise, hvordan de arbejder med grøn omstilling og
bæredygtighed.
Derfor har Miljø- og Energiforvaltningen (Center for Grøn Omstilling) indledt et tæt samarbejde med Region
Nordjylland til dette års festival, med det formål at åbne Aalborg Bæredygtighedsfestival som en regional
platform, hvor oplægsholdere og besøgende kan være fra Aalborg såvel som fra resten af regionen. Formålet er desuden at inspirere andre kommuner i regionen til at sætte fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.
Regionsrådet besluttede på møde den 28. marts 2017 at støtte Bæredygtighedsfestival 2017 med 355.000
kr. fra Vækstforum, med 50% egenfinansiering. Støtten skal bruges til afholdelse af 3 konkrete arrangemen2
ter samt et 300 m telt, der under festivalen sætter fokus på grøn vækst og regional udvikling samt regionens
eget arrangement.
Arrangementerne vil foregå i et særligt telt kaldet ”Grøn Scene”, der etableres til formålet, og hvor der vil
foregå arrangementer hele ugen. De 3 arrangementer som støttes af Vækstforum er:




Løvens Grønne Hule – om vejledning og finansiering af grønne ideer/iværksætteri.
Politikkerdebat – for kommunal- og regional politikkere om grøn omstilling og vækst samt uddeling af bæredygtighedsprisen.
Åbningsdagen den 9. september skydes i gang med blandt andet økobrunch og åbning ved
borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Derudover taler næstformand for NBE Arne Boelt.

Midlerne fra Vækstforum skal også bruges til betaling af oplægsholdere, ordstyrer, planlægning, koordinering, markedsføring og afholdelse af arrangementer.
Regionsrådet besluttede samtidigt at involvere sig i planlægningen af arrangementerne på Grøn Scene med
timer, svarende til 50.000 kr., hvor de planlægger deres arrangement på scenen: Regionens klimaarbejde,
hvor de sætter fokus på det arbejde hele regionen gør inden for klima, energi og miljø.
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