Bæredygtighedsplan 2017-2020

Implementering af Bæredygtighedsstrategi 2016-2020
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Indledning
Bæredygtighedsstrategi 2016-20, der blev vedtaget i Aalborg
Byråd den 14. november 2016, 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.
Strategien sætter rammerne for kommunens øvrige planlægning og myndighedsbehandling på miljø– og naturområdet og
er ligeledes rettesnor for Aalborg Energikoncern og Aalborg
Vandkoncerns strategier for en bæredygtig udvikling.
En bæredygtig udvikling kræver en langsigtet planlægning og
indsats, og derfor er strategien inddelt i både langsigtede visioner og strategiske fokusområder, som byrådet særligt vil prioritere i de kommende år.
Visioner og strategier skal omsættes til handlinger for at fremme en bæredygtig omstilling. Bæredygtighedsplan 2017-20 indeholder handlinger og placerer ansvaret for implementering af
dem i forhold til Bæredygtighedsstrategiens i alt 88 strategiske
fokusområder. Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen mellem kommunens forvaltninger og beskriver,
hvordan de strategiske fokusområder implementeres, måles og
afrapporteres.
Der vil i teksten blive refereret til bilag 1, som du finder via dette link eller adressen: www.cfgo.dk/media/6999556/bilag1_
bplan.pdf
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Fagudvalgene har behandlet deres input til Bæredygtighedsplanen på følgende udvalgsmøder:
• Miljø- og Energiudvalget: 9. juni 2016
• Sundheds- og Kulturudvalget: 26. april 2017
• By- og Landskabsudvalget: 20. april 2017
• Skoleudvalget: 15. marts 2016
• Ældre- og Handicapudvalget: 12.april 2017
• Familie- og Beskæftigelsesudvalget: 29.marts
2016

Fagforvaltningernes handlingsplaner
De enkelte fagforvaltninger i Aalborg Kommune, har via deres
fagudvalg vedtaget egne handlingsplaner inden for strategiens
fokusområder. Forvaltningerne har valgt de fokusområder,
som forvaltningerne har vurderet relevante at handle på og
således også fastlagt eget ambitionsniveau.
Nogle forvaltninger valgte at behandle egne mål og handlinger
samtidigt med behandlingen af Bæredygtighedsstrategien,
imens andre afventede byrådets behandling af strategien i
november 2016.
Bæredygtighedsplan 2017-20 samler alle kommunens 7 forvaltningers bidrag til handlinger for en bæredygtig udvikling i
Aalborg Kommune. En oversigt over alle Bæredygtighedsplanens handlinger fremgår af bilag 1.
Bæredygtighedsplanen består af både nye og eksisterende
indsatser og understøtter den indsats, der i forvejen gøres i
kommunens forvaltninger. Der er enkelte fokusområder, som
handlingsplanen ikke specifikt adresserer, men som implementeres gennem igangværende aktiviteter i forvaltningerne.
Planen er på den måde et supplement til den eksisterende
bæredygtighedsindsats i kommunen.
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Bæredygtighedstemaer
Bæredygtighedsplanen følger Bæredygtighedsstrategiens
temaer, som tager udgangspunkt i miljøudfordringerne og
den grønne omstilling, samtidigt med at den sætter fokus på
uddannelse, sundhed og sociale tiltag, så der skabes merværdi og synergi mellem flere områder.
Plan og strategi er målrettet følgende temaer:
Borgerne og det gode liv - om samskabelse, brugerdreven
innovation og deltagelse
Bæredygtig byudvikling og mobilitet – om byfortætning, funktioner, byrum og trafik
Bæredygtige bebyggelser – om byggeri, klima, arkitektur og
indeklima
Bæredygtig forsyning - om energi, vand, affald og gas
Miljø og klima – om økologi, klimatilpasning og luftforurening
Bæredygtig vækst og omstilling – om grønne jobs og grønne
kompetencer
Bæredygtige landskaber – om natur, biodiversitet og arealanvendelse
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Handlingsplanens indhold
For hver af de strategiske fokusområder er der i bilaget angivet,
hvilken forvaltning og afdeling der har projektansvaret for implementeringen. Implementeringen sker ofte i samarbejde med
interne og eksterne samarbejdspartnere og interessenter, som
fremgår af planen. Samtidigt har forvaltningerne foretaget en
vurdering af de økonomiske og tidsmæssige forventninger til
implementeringen. Et vigtigt element med Bæredygtighedsplanen er at sikre, at de opstillede handlinger implementeres som
planlagt. Derfor er der for hver handling anført, hvilke effekter
forvaltningerne forventer (effektønske), og hvilken indikator de
tænker anvendt til måling og afrapportering (statusindikator).
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Opfølgning og økonomi
Som opfølgning på Bæredygtighedsplanen vil der blive udarbejdet en årlig samlet status for planens implementering til
byrådets orientering. Hver forvaltning udarbejder derfor egen
statusrapport på egen Bæredygtighedsplan og foretager evt.
justeringer af handlinger og mål.
Første status vil blive udarbejdet for 2017 og blive forelagt byrådet til orientering i foråret 2018 i forbindelse med årsregnskabet. Herefter følger årlige statusopgørelser for 2018 og 2019,
inden der skal vedtages en ny Bæredygtighedsstrategi i 2020.
Dette årshjul for Bæredygtighedsplanen sikrer, at evt. justeringer af forvaltningernes handlingsplaner kobles på den årlige
budgetlægning, så forvaltningernes ambitioner, indsats og økonomi for en bæredygtig omstilling tænkes sammen og tilpasses
de økonomiske rammer og muligheder.
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Væsentligste fokusområder og prioriteringer
Bæredygtighedsplanens samlede oversigt over handlinger
fremgår som omtalt af bilag 1. I det følgende er der lavet et kort
resume af, hvilke fokusområder de enkelte forvaltninger har
valgt at prioritere i deres indsats for en bæredygtig omstilling i
Aalborg Kommune frem mod 2020. Nummereringen efter hver
handling refererer til en nærmere beskrivelse i bilag 1.
Skoleforvaltningen:
Skoleforvaltningen har fokus på at få bæredygtighed ind som en
del af undervisningen i skolerne. Det sker gennem skoletjenestens aktiviteter i bl.a. naturfagsundervisningen (79.1), gennem
ambitionen om flere skoler der tilmeldes Grønt Flag Grøn Skole
(43.2), etablering af miljøråd på skolerne (7.2) og gennem etablering af skolehaver (56.6).
Forvaltningen har også stort fokus på involvering af lokalsamfundet i undervisningen i form af samarbejde med virksomheder og universitet i projektet ”Læring i virkeligheden” (69.1) og
på skolebørnenes trivsel gennem projektet ”Bæredygtige sociale fællesskaber” (5.1) og en kommende skolemadsstrategi
(55.2),om sund madkultur.
Også skolernes fysiske rammer fremhæves af forvaltningen
som særligt fokus, herunder forbedrede trafikforhold (16.2),
etablering af bæredygtige læringsmiljøer (65.4) og forbedret
energi og indeklima i skolerne (27.1).
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Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen har valgt at have fokus på
Bæredygtighedsstrategiens indsats for miljø og bæredygtighed
i forvaltningens egen drift. Forvaltningen arbejder bl.a. på at
fremme brugen af økologiske fødevarer i forvaltningens madtilbud til de ældre og følger strategiens målsætning om 60% økologi i 2020 (56.8). Forvaltningen arbejder også på at reducere
madspildet på alle kommunens plejehjem, så det er nedbragt til
12-15 % af det nuværende i 2020 (55.3).
Forvaltningens storkøkkener (Madservice Aalborg) prioriterer
anvendelse af bæredygtigt emballage (89.10). Målet er at reducere forbruget af folieemballage med 95% inden udgangen af
2020.
Forvaltningen vil gøre sin bilflåde i hjemmeplejen grønnere, ved
at investere i el-biler i de kommende år, og er i gang med en
analyse af muligheder og potentialer (40.5).
Under Bæredygtighedsstrategiens tema om Borgerne og det
gode liv, har forvaltningen en række indsatser, der skal sikre
ældre og handicappede borgere mulighed for at leve en mere
selvstændig tilværelse bl.a. gennem netværksdannelse og samarbejde med frivillige. Det sker bl.a. gennem oprettelse af et frivillignetværk og social innovation i nybyggeri (89.12).
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sætter særligt fokus
på den sociale bæredygtighed, gennem en målrettet indsats
sammen med bl.a. politiet, for at øge trygheden og den sociale
sammenhængskraft i bydele, boligområder og landsbyer (15.5).
I regi af jobcenteret sætter forvaltningen fokus på udvikling af
bæredygtige socialøkonomiske virksomheder til borgere med
sociale eller fysiske problemstillinger, så der på kort sigt skabes
nye jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og på længere sigt skabes øget omsætning og vækst ved udviklingen af nye
forretningsområder (74.1).
Forvaltningen gør også en stor indsats for at udvikle miljøbevidstheden hos børn i kommunens dagtilbud. I hvert dagtilbud certificeres mindst én daginstitution som ”naturinstitution”, hvor naturen bruges som læringsmiljø, og for det modtager
institutionen Friluftsrådets grønne flag. Ligeledes er ca. 70 dagplejere certificerede naturdagplejere.
I forvaltningens projekt ”Kroppen på toppen” understøttes arbejdet med at sætte fokus på bæredygtighed, hvilket bl.a. giver synlige resultater med fx kompost, høns og i det hele taget
grønne legepladser med større biodiversitet (60.3).
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Borgmesterens Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning har valgt at sætte særligt fokus på
projekter i kommunen, som går på tværs af flere forvaltninger,
og som forvaltningen har en koordinerende rolle i forhold til.
Det gælder bl.a SMART Aalborg, hvor Business Aalborg vil tilbyde virksomheder Aalborg som living lab for smarte løsninger og
udvikling af et dashboard i byrum, der skal synliggøre løsninger
og muligheder (4.1 og 22.1).
Forvaltningen har også fokus på energiområdet bl.a. ved en
mere økonomisk anvendelse af kommunens bilflåde, som samtidigt mindsker klimabelastningen fra transport, ved at gøre flådestyring obligatorisk i alle forvaltninger fra 2018 (40.3).
Også reduceret energiforbrug i kommunens bygninger er der
fokus på ved implementering af en CTS-strategi i alle bygninger
fra 2018 til bedre styring af energiforbrug og indeklima (30.1)
samt commissioning af nye bygninger, der sikrer at brugerne af
bygningen har de rette kompetencer til den efterfølgende drift
af bygningen (30.2).
Forvaltningen vil også sætte særligt fokus på egen virksomhed
i form af bedre affaldssortering på kontorerne (49.1) og mindre
madspild i forvaltningens kantine (55.1) ligesom de vil tage aktivt del i Aalborg Bæredygtighedsfestival (2.2 og 2.3).
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Sundheds- og Kulturforvaltningen
Forvaltningen har særligt fokus på energiforbrug i den kollektive trafik og alternative brændstoffer; fx biogas, brint, metanol
og el. Der vil i de kommende år blive indsat både brint-, biogasog elbusser i den kollektive trafik i Aalborg (11.2). Målet er at
opfylde EU-målsætningen om, at 10% af energiforbruget i den
kollektive trafik skal komme fra vedvarende energi i 2020.
Der er også fokus på landdistriktsudviklingen gennem kvalitetsudvikling af byerne og adgang til naturen i landdistriktet (9.2).
Målet er at tiltrække flere borgere til landsbyerne, skabe sammenhæng mellem byer i landdistriktet og fordre biodiversiteten.
Energiforbruget i kommunalt støttede forsamlingshuse, foreningshuse mv. er også et indsatsområde i forvaltningen, der
har til formål at forbedre driftsøkonomien og reducere CO2-udledningen (30.3). Ud over energiforbrug indtænkes også bæredygtig anvendelse i form af multifunktionalitet af udearealer og
bebyggelse.
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By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningens implementering af bæredygtighedsstrategien sker i høj grad via forvaltningens daglige arbejde med kommune- og lokalplanlægning, sektorplanlægning,
myndighedsbehandling, anlæg og drift. Ud over dette har forvaltningen udvalgt 7 særlige indsatser. Indsatsen ”Byrum og
landskab i oplandsbyer” (8.3) handler om at udvikle byernes
kvaliteter i tæt samarbejde med borgerne via byudviklingsplaner og konkrete investeringer.
Et andet vigtigt indsatsområde er bæredygtig byudvikling i
forbindelse med etablering af den kommende +BUS. Målet er
byfortætning med grønne kvaliteter, hvorved arealforbruget
reduceres, og der skabes grundlag for konkurrencedygtig kollektiv trafik (10.2). Også indsatsen for mere natur og øget biodiversitet er et vigtigt indsatsområde for forvaltningen (13.5).
Med udgangspunkt i kommunens strategi for biodiversitet skal
tilbagegangen i arter standses, biotoper sikres og der skal skabes flere, bedre og robuste naturarealer til gavn og glæde for
kommunens borgere.
Forvaltningen har også fokus på at forbedre forholdene for
cyklister, for cyklen udgør nemlig en del af svaret på nogle af
tidens udfordringer; trængsel, forurening og sundhed. Udbygning af cykelstinettet, forsøg med el-cykler og skoleprojektet
skal sættes i gang for få flere borgere i Aalborg Kommune til
at cykle (19.2). I forbindelse med større byudviklingsprojekter
vil forvaltningen aktivt gå i dialog med private bygherrer om
bæredygtighed, ud fra et dialogværktøj der refererer til certificeringsstandarden DGNB (20.2), og desuden er Stigsborg Havnefront udvalgt som et demonstrationsprojekt ifht. udvikling af
et bæredygtigt og SMART bykvarter (22.2).
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Sidste udvalgte indsats er klima,
hvor man vil arbejde for, at klimaprojekter som fx Østeråprojektet
både modvirker oversvømmelser
og samtidig øger byens naturindhold og borgernes trivsel (28.3).

Miljø- og Energiforvaltningen

Forvaltningens primære fokus er inden for strategiens temaer
om miljø, klima, grøn vækst, cirkulær økonomi, energi, vand og
natur.
Et væsentligt indsatsområde for forvaltningen på miljøområdet
er, at få etableret en lokal cirkulær økonomi i forhold til at udnytte affald som ressource, i symbiose mellem virksomheder og
ved afsætning af affald fra bl.a. kommunens genbrugspladser
(54.1). Specielt er der fokus på plastikaffald (89.13) og organisk
affald (50.1).
På klimaområdet er fokus på helhedsplanlægning for vandløbs-oplande for at forbedre naturens vilkår og sikre mod klimaforandringer (61.1). Målet er i første omgang 3 helhedsplaner
for hhv. Østerå, Romdrup å og Hasseris å.
På vandområdet har forvaltningen, ud over fokus på grundvandsbeskyttelse (44.1), særligt fokus spildevand fra sommerhusområder(53.3) og kolonihaver i kommunen (53.4).
Recirkulering af næringsstoffer i landbruget er også et vigtigt
indsatsområde, hvor der bl.a. laves forsøg med afsætning af
have- og parkaffald, grøde fra vandløb og muslinger til lokale
landmænd, der kan udnytte næringsstofferne (26.1).
Forvaltningen har også fokus på, hvordan den grønne omstilling
kan fremmes via en smart indkøbspraksis, der stiller skærpede
krav til kommunens leverandører og tænker i nye forretningsmodeller (65.1).
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Se bilag for Bæredygtighedsplanen på:
www.cfgo.dk/media/6999556/bilag1_bplan.pdf

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigborg Brygge 5		
Tlf.: 9931 1939		
www.aalborgkommune.dk
9400 Nørresundby					aalborg@aalborg.dk
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