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Punkt 9.

Godkendelse af udlandsrejse - deltagelse i URBAN FUTURE Global Conference i Oslo
2019-035111
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at Lasse P. N. Olsen og Daniel Borup
Jakobsen deltager i URBAN FUTURE Global Conference i Oslo.
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Sagsbeskrivelse
Konferencen URBAN FUTURE Global Conference er Europas største event for bæredygtige byer og dermed
et stort mødested for dedikerede forandringsagenter.
Rådmand Lasse P. N. Olsen og chef for Bæredygtighed & Udvikling, Michael Damm, er blandt de ca. 250
oplægsholdere på den tre dage lange konference, som blandt andet handler om bæredygtigt byggeri,
2
cirkulær økonomi, nedbringelse af CO -udledninger og grønne offentlige indkøb (https://www.urbanfuture.org/about/#thematic-focus). Herudover deltager Daniel Borup Jakobsen som medlem af Miljø- og
Energiudvalget i URBAN FUTURE Young Leaders, som er forbeholdt unge under 30 år. Daniel er blevet
udvalgt til at deltage på baggrund af en motiveret ansøgning.
Aalborg kan bruge konferencen til yderligere at positionere sig i førersædet i forhold til lokal bæredygtig
udvikling og grøn omstilling, herunder at styrke synligheden om Sustainable Cites samarbejdet og
Transformative Actions. Ikke mindst i år, hvor Aalborg Charter fylder 25 år. Samtidig har vi under
konferencen et tæt samarbejde med ICLEI - en international organisation, der arbejder med at fremme lokal
bæredygtighed.
Aalborg har siden 1994 spillet en central rolle på den europæiske bæredygtighedsscene. Aalborg
Commitments kom til verden i 2004 og har siden 2013 udgjort fundamentet for platformen
sustainablecities.eu. En platform, som skaber et bæredygtigt overblik for europæiske byer og kommuner.
Aalborg Charter, Aalborg Commitments og platformen er til sammen en del af et større samarbejde, der går
under navnet ”Sustainable Cities and Towns Campaign”. Kampagnen er et partnerskab mellem Aalborg
Kommune og ICLEI Europa, som begge var repræsenteret ved konferencen ”8th European Conference on
Sustainable Cities & Towns” i Bilbao i foråret 2016. Her deltog borgmesteren og rådmanden for Miljø- og
Energiforvaltningen også - og den Baskiske Deklaration blev underskrevet som opfølgning på de to
dokumenter fra Aalborg. I vinteren 2018 blev konferencen holdt i Wien, hvor borgmesteren ligeledes deltog
og talte under overskrifterne ”Collaborating for better cities” og ”Skills to change the world and how to deal
with frustrations”.
Der er vigtigt, at Aalborg spiller en aktiv rolle på konferencen i Oslo for at fastholde kommunens
internationale renommé som en foregangsby inden for bæredygtighed. En stærk bæredygtig profil giver rigtig
god omtale og etablerer Aalborg som en stærk partner i forhold til EU-ansøgninger.
Link til det senest opdaterede program fremgår af konferencens hjemmeside: https://www.urbanfuture.org/programme/.
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