Miljø- og Energiudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af bidrag til omprioriteringsbidraget
2019-014429
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender Miljø- og Energiforvaltningens
forslag til fordeling af bidrag til Omprioriteringskataloget.
Beslutning:
Godkendt.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Som tidligere nævnt er en del af budgetprocessens første del udmøntningen af Miljø- og
Energiforvaltningens andel af Aalborg Kommunes samlede bidrag til Omprioriteringskataloget, jfr. Årshjul
2019 for Budget 2020-2023, der blev godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 6. marts 2019 (punkt
3).
Det samlede beløb, som Miljø- og Energiforvaltningen skal finde i bidrag til Omprioriteringskataloget, udgør
975.000 kr.
I forlængelse af Miljø- og Energiudvalgets møde den 3. april 2019 (punkt 4) forelægges neden for
beskrivelse af konsekvenserne ved, at bidraget til Omprioriteringskataloget findes i sektor Bæredygtighed og
Udvikling.
Område

Budgetramme 2020

Besparelse

Restbudget 2020

1.000 kr.

Bæredygtighed og Udvikling:
Reduktion i midler reserveret til
aktiviteterne under Center for Grøn
Omstilling
Miljø- og Energiforvaltningen i alt

6.108

975

5.133

975

Til de enkelte områder kan oplyses følgende:
Bæredygtighed og Udvikling
Reduktion af midler reserveret til implementering af Bæredygtighedsstrategien.
Budgettet reserveret til øget aktivitetsniveau i CGO er primært tiltænkt til implementering af den forstående
Bæredygtighedsstrategi, idet budgettet 2020 blev hævet med 1.000.000 kr. i forhold til budget 2019.
Midlerne er planlagt til tiltag, affødt af den voksende efterspørgsel fra borgerne i relation til klima og
bæredygtighed. Besparelsen på midlerne vil få den konsekvens, at hastigheden vil blive reduceret på
implementeringen af Bæredygtighedsstartegien, herunder den grønne omstilling med hensyn til klima,
aktivitetsniveauet i det Cirkulære Nordjylland samt udmøntningen af FN’s verdensmål i Aalborg Kommune.
Midler bevilget 2019 og 2020 til CGO til ekstra indsat med afsæt i Bæredygtighedsindsatsen er med
udmøntningen i 2019 og 2020 er således sparet væk.

Inddragelse af MED-organisationen
Sektorenes forslag til udmøntning af besparelsen har sideløbende med denne proces været forelagt MEDorganisationen.
LMU i Bæredygtighed og Udvikling har været hørt, og de anbefaler, at skal der ske en besparelse, er det
ønskværdigt, at det sker inden for områder, der ikke indebærer fyringer.
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