Magistraten

Punkt 16.

Orientering om status på implementering af Bæredygtighedsplan 2017-20
2014-44249
Miljø- og Energiudvalget fremsender til byrådets orientering status for Bæredygtighedsplan 2017-2020.
Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Bæredygtighedsstrategi 2016-2020, der blev vedtaget i byrådet den 14. november 2016 (punkt 4), angiver
de visioner og strategier, som byrådet vil arbejde med for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig
omstilling til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljøet.
Bæredygtighedsplan 2017-2020 (bilag 8), som byrådet blev orienteret om i møde den 25. september 2017
(punkt 2), omsætter Bæredygtighedsstrategiens visioner og strategier til mål og handlinger for en bæredygtig
omstilling i Aalborg Kommune.
Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen i forhold til Bæredygtighedsstrategiens 88
strategiske fokusområder mellem kommunens forvaltninger og beskriver, hvordan de strategiske
fokusområder implementeres, måles og afrapporteres.
De enkelte fagforvaltninger i Aalborg Kommune har via deres fagudvalg vedtaget egne
Bæredygtighedsplaner inden for de af strategiens fokusområder, man har fundet relevant og opgør årligt
status for planens implementering. Dette er udvalgenes første afrapportering.
Fagudvalgene har selv foretaget vurderingen af aktuel status for implementeringen af egne indsatser og
handlinger. Afrapporteringen består af en vurdering af, hvorvidt indsatsen allerede er gennemført, under
gennemførelse, afventer eller ikke er gennemført, med en forklaring for status.
Afrapporteringen fremgår for hvert fagudvalg i bilag 1-7.
Resultat
Langt de fleste af Bæredygtighedsplanens indsatser og handlinger er igangsat og under implementering som
planlagt. Enkelte er afsluttede og andre er forsinkede eller er blevet udskudt.
Kun enkelte handlinger er ikke blevet igangsat som planlagt.
I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (bilag 1) er alle indsatser under implementering, herunder fokus på at
udvikle miljøbevidste, empatiske børn/ unge med forståelse for social forskellighed via uddannelse af
naturdagplejere og arbejde med grønt flag i daginstitutioner og landbyordninger. (Bæredygtighedsplanens
handling 60.3).
I Borgmesterens Forvaltning (bilag 2) afventer indsatsen for en kommunikationsplan og synliggørelse af
smarte løsninger i kommunen (handling 4.1) og udarbejdelse af et paradigme for bæredygtighedskrav til
eksterne lejemål (handling 89.7), hvilket snart igangsættes via kommunens nye strategiske ejendomsgruppe.
I Ældre- og Handicapforvaltningen (bilag 3) er alle indsatser under implementering, herunder indsatsen for at
fremme økologi (handling 56.8) og mindske madspild (handling 55.3).
Det samme gælder i Skoleforvaltningen (bilag 4) og hvor særligt indsatsen for at fremme Grønt Flag
ordningen på kommunens skoler (handling 43.2) og det cirkulære udbud på læringsmiljøer i skolerne
(handling 65.4), er værd at fremhæve.
I både Sundheds- og Kulturforvaltningen (bilag 5) og By- og Landskabsforvaltningen (bilag 6) er indsatserne
under implementering som planlagt, og for begge forvaltninger handler det bl.a. om planlægningen for +BUS
linjen (handling 10.2 og 10.4) og indsatsen for udvikling af byerne i landdistriktet (handling 9.2 og 8.3).
I Miljø- og Energiforvaltningen (bilag 7) er kun enkelte indsatser ikke blevet igangsat som planlagt. Det
gælder udarbejdelse af en grundvandsmodel til kortlægning af klimaforandringernes betydning for
grundvandsdannelsen (handling 48.1), hvilket skyldes manglende finansiering og så udarbejdelse af en
forretningsmodel for varmepumper på abonnement (handling 42.1), som Aalborg Varme ikke har kunnet
gennemføre pga. lovgivningsmæssige forhindringer.
Fagudvalgenes bemærkninger:
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Familie- og Socialudvalget peger på, at det er vigtigt, at forvaltningerne løbende har fokus på det brede
bæredygtighedsperspektiv i deres indsatser.
Beskæftigelsesudvalget tog tilsvarende sag til orientering den 22. maj 2018 med en anbefaling om, at status
på bæredygtighedsindsatser afrapporteres én gang i byrådsperioden over for det afgående byråd, samt at
indsatserne præsenteres og prioriteres i det nye byråd. Familie- og Socialudvalget har samme anbefaling.
De øvrige fagudvalg har ikke haft supplerende kommentarer.
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Bilag:
Bilag 1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag 2 Borgmesterens forvaltning
Bilag 3 Ældre- og Handicapforvaltningen
Bilag 4 Skoleforvaltningen
Bilag 5 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag 6 By- og Landskabsforvaltningen
Bilag 7 Miljø- og Energiforvaltningen
Bilag 8 Bæredygtighedsplan 2017-2020
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