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Høringssvar vedr. Erhvervsstrategi 2019-2022
Borgmesterens Forvaltning har sendt udkast til Erhvervsstrategi i høring hos de
politiske udvalg for forvaltningerne i Aalborg Kommune.
Erhvervsstrategien har været forelagt Miljø- og Energiudvalget på mødet den
5.december 2018 (punkt).
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Miljø- og Energiudvalget kan tilslutte sig intentionerne i strategien og støtter op om,
at Aalborg skal være en bæredygtig og attraktiv kommune både for virksomheder og
Åbningstider:
borgere. Miljø- og Energiudvalget er meget opmærksom på, at forvaltningen spiller
Mandag-fredag 9-15
en afgørende rolle i implementeringen af den foreslåede erhvervsstrategi.
Torsdag 9-17
Miljø- og Energiforvaltningen arbejder generelt for grøn bæredygtig omstilling på
miljø- og energiområdet. Det afspejler sig bl.a. i:







Den kommende Bæredygtighedsstrategi for 2020-2024 baseret på FN´s
verdensmål
Energistrategien
Fagplaner inden for grundvand, affald, spildevand og varme
Miljøsagsbehandling
Aalborg Forsynings ejerpolitik og udviklingsstrategi og
Cirkulære- og bæredygtige indkøb i de kommunale indkøb

Af konkrete indsatser i Miljø- og Energiforvaltningen, som understøtter
erhvervsstrategien kan bl.a. nævnes: fortsat optimering af miljøsagsbehandlingen,
”en indgang, hvor der er fokus på god erhvervsservice, Grøn Detail – et netværk der
understøtter den grønne omstilling i butikker og restauranter, BRN initiativet ”Det
cirkulære Nordjylland”, skoletjenesten, der tilbyder at besøg af batmobilen
(børnehave til 10. klasse), Det grønne rejsehold, som understøtter virksomheders
potentiale inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi og grøn omstilling, Miljø++
samarbejdet med Aalborg havn og AAU og Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling, der understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling.
Et konkret forslag til ændring af tekst i erhvervsstrategien er en om formulering af
afsnittet ”Mål 7: Bæredygtig Energi” til følgende tekst:
”Mål 7: Grøn Energi Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og
grøn energi til en overkommelig pris.”
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Miljø- og Energiforvaltningen ser frem til at videreudbygge det tætte samspil med
Business Aalborg, så der kommer øget fokus på bæredygtighed, grøn omstilling mm.
I samarbejdet med virksomheder.
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