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Punkt 11.

Orientering om Aalborg Kommune som børnevenlig by
2020-032700
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status på Aalborg Kommune
som kommende UNICEF Børnevenlig Kommune.
Beslutning:
Til orientering.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 1 af 3

Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Magistraten godkendte på deres møde den 21. oktober 2019 (punkt 5), at Aalborg kommune og UNICEF
Danmark indgår et 3-årigt pilot-samarbejde, som skal føre til at Aalborg Kommune i december 2022 kan blive
anerkendt som Børnevenlig kommune.
Aalborg Kommune har indgået dette samarbejde på baggrund af et ønske om i endnu højere grad at tage
børn og unges rettigheder (se posteren, bilag 4) alvorligt og sikre deres eget kendskab til dem. Der arbejdes
allerede målrettet med børne- og ungeinddragelse både politisk og i de administrative processer.
Men der er en ambition om at blive endnu bedre til at inddrage – og endnu mere aktive i forhold til at sikre, at
børn og unges stemmer bliver hørt. Det er et fælles mål, at børn og unge i Aalborg Kommune kan mærke, at
Aalborg er en børnevenlig kommune, hvor deres stemmer bliver hørt, og de oplever reel medinddragelse.

Første trin: Hvordan står det til med børn og unges rettigheder i Aalborg Kommune?
Børnevenlige Byer og Kommuner starter med at lave en situationsanalyse af børns rettigheder og
inddragelse i kommunen i samarbejde med børn selv. På den baggrund udvikles en handlingsplan, som
reflekterer prioriteter i den lokale kontekst. Handlingsplanen sætter fokus på de udviklings- og
forbedringspotentialer, som analysen identificerer.
I forbindelse med situationsanalysen vil børn og unge fra kommunen blive inddraget i processen,
eksempelvis ved undersøgelse, kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, med mere. Ligeledes vil
relevante aktører fra forenings- og fritidsliv, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, medier og lokalsamfund
inddrages i processen.
I forbindelse med valget til Ungebyrådet i efteråret 2020 anmodes børn og unge om at komme med input til
handlingsplanen, ud fra de tematikker, der er identificeret i situationsanalysen.
Status på projektet i Miljø- og Energiforvaltningen
Center for Grøn Omstilling deltager i arbejdsgruppen, og ligeledes sidder forvaltningen i styregruppen for
projektet. Der er samlet indsatser fra de forskellige afdelinger i forvaltningen, hvor børn og unge er
repræsenteret:







Sustainability Academy, om bæredygtig uddannelse fra børnehave til Universitet
Bæredygtighedsfestivalen (Byens Børn gør os alle grønnere, Grønt uddannelsesrum,
Børnebyggerne, Bæredygtighedsmarked mm.)
Råd for Bæredygtighed, hvor ungebyrådet er repræsenteret (indflydelse på
Bæredygtighedsstrategien)
Genbrug er Guld, som er Renovations skoletjeneste
Rundt om affald, som ligeledes er et tiltag fra Renovationen.
Besøg af skoleklasser på arbejdspladsen fx ved vandløb, rensningsanlæg, sorteringsanlæg osv.

Ved projekter i Miljø- og Energiforvaltningen skal der indarbejdes en større involvering af børn og unge
tidligere i projektfaserne. Der opsamles erfaring i arbejdsgruppen for børnevenlig kommune, så Miljø- og
Energiforvaltningen kan arbejde videre hermed.
Der arbejdes videre med, om der findes flere projekter, som skal involvere børn i højere grad.
Det skal ligeledes overvejes, hvordan børn i større grad kan spille en rolle ift. overordnede strategier.
Forvaltningen skal desuden vælge indgange for børn og unge, så de let kan komme i kontakt med
kommunen. Her kunne Center for Grøn Omstilling være et bud pga. den allerede tætte borgertilgang. Det
diskuteres yderligere i arbejdsgruppen.
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Bilag:
Bilag 1 - Kommissorium for Aalborg som børnevenlig kommune
Bilag 2 - Procesplan april 2020
Bilag 3 - Generelt om Børnevenlig Kommune i Aalborg Kommune
Bilag 4 - UNICEF-CRC-poster
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