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Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering årsregnskab 2017 for
henholdsvis Limfjordsrådet, NBE – Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og Center for
Grøn Omstilling.
Beslutning:
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune deltager, via Miljø- og Energiforvaltningen, i de tværkommunale samarbejder
Limfjordsrådet og NBE – Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Miljø- og
Energiforvaltningen varetager for begge samarbejder sekretariatsfunktionen og udarbejder i den anledning
årsregnskab for de respektive samarbejder. Begge samarbejder er kendetegnet ved, at de indgår i en række
projekter, hvortil der ydes ekstern støtte i form af tilskud mv.
Dette gør sig også gældende for det skattefinansierede bevillingsniveau Center for Grøn Omstilling, hvorfor
det er besluttet at udarbejde særskilt regnskab herfor på lige fod med de tværkommunale samarbejder.
Generelt for samtlige projekter med ekstern finansiering henstår der en periodiseringsproblematik, idet
tilskuddet som hovedregel udbetales for foruddefinerede perioder på baggrund af allerede afholdte udgifter,
hvorfor der ultimo året kan være afholdt en række udgifter, hvor tilskuddet først kommer til udbetaling i det
efterfølgende år.
Limfjordsrådet
Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem 18 kommuner. Rådets formål er at understøtte
forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder specielt varetagelsen af de kommunale opgaver i
forbindelse med implementeringen af Vandplanerne.
Limfjordsrådets aktiviteter finansieres af kontingentindbetalinger fra de deltagende kommuner, samt
indtægter fra salg af rådgivningsydelser og eksterne projekttilskud.
Til brug for Limfjordsrådets vurdering af samarbejdets økonomi udarbejdes der hvert år såvel budget og
årsregnskab, der forelægges Limfjordsrådet til godkendelse.
NBE – Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark
NBE - Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er et forum, hvor virksomheders arbejde
med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders
konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af en bæredygtig forretningsudvikling.
NBE er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring
Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Eniig og alle de øvrige nordjyske kommuner. Igennem virksomhedernes
medlemskab af netværket sikres arbejdet med bæredygtig udvikling.
NBE’s aktiviteter finansieres af kontingentindbetalinger fra de deltagende virksomheder, samt eksterne
projekttilskud og levering af ydelser og arbejdstimer fra de deltagende kommuner og virksomheder.
Aalborg Kommune, MEF varetager sekretariatsfunktionen for NBE og løser derudover de NBE opgaver, der
foregår på de medlemsvirksomheder, som er placeret i Aalborg Kommune. Hovedaktiviteterne omfatter
overordnet:
- NBE Kerneydelser omfattende BæredygtighedsScreeninger, projektplaner, netværksmøder og
Forretningsplaner
- NBE projekter målrettet servicetilbud til virksomhederne, omfattende EU projekter og Det Grønne
Rejsehold
- Bæredygtigt Nordjylland omfattende plast og biomasse i første fase.
For alle aktiviteter indgår egenfinansiering fra Aalborg Kommune målrettet virksomhederne i Aalborg. Ca. 60
% af de nuværende medlemmer er beliggende i Aalborg Kommune i dag.
Til brug for bestyrelsens vurdering af samarbejdets økonomi udarbejdes der hvert år såvel budget og
årsregnskab. Det revisorpåtegnede årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Center for Grøn Omstilling
Center for Grøn Omstilling varetager blandt andet den overordnede styring af Aalborg Kommunes
Bæredygtighedsstrategi. Endvidere varetages planlægningen og gennemførelsen af den årlige
Bæredygtighedsfestival, samt en række øvrige bæredygtige initiativer.
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Center for Grøn Omstilling er primært finansieret af skattefinansierede byrådsbevillinger. Der for uden
deltager Center for Grøn Omstilling i enkelte EU-støttede projekter, hvortil der modtages tilskud.
Som følge heraf, er det besluttet, at udarbejde et specificeret regnskab for Center for Grøn Omstilling’s
aktiviteter til Miljø- og Energiudvalgets orientering.
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Bilag:
NBE Regnskab 2017 inkl. påtegning
Limfjordsrådet - Udkast til regnskab 2017
CGO - regnskab 2017 - til udvalg
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