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Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 til høring i fagudvalg
2018-079521
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender
at udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 sendes i høring i kommunens fagudvalg.
at fagudvalgene opfordres til at vurdere, hvorvidt alle FN verdensmål skal implementeres i
Bæredygtighedsstrategien jf. sagsbeskrivelsen.
at Bæredygtighedsstrategi 2020-24 følges op af en handlingsplan fra hver forvaltning.
Beslutning:
Godkendt, idet første at ændres til
at udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 sendes i høring i kommunens fagudvalg, idet de får
mulighed for at komme med specifikke indspil om social og økonomisk bæredygtighed samt øvrige
aspekter af bæredygtighed.

Sagsbeskrivelse
Aalborg Byråd godkendte den 10. december 2018, (punkt 17) kommissoriet for Bæredygtighedsstrategi
2020-24. Kommissoriet lægger op til at Bæredygtighedsstrategien skal baseres på FN´s verdensmål og
omsætte verdensmålene til relevante strategiske mål for Aalborg Kommune (fra verdensmål til
hverdagsmål). Jf. kommissoriet er der gennemført en kortlægning og identifikation af de delmål, der er linket
til kommunens kerneopgaver, som grundlag for den efterfølgende formulering af bæredygtighedsstrategiens
strategiske mål for Aalborg Kommune. Kortlægningen blev gennemført efter dialog med alle
forvaltningsledelser i kommunens forvaltninger og kortlægningens resultat blev præsenteret på Miljø- og
Energiudvalgsmødet den 18. september 2019, (punkt. 9).
På baggrund af kortlægningen og input fra Råd for Bæredygtig Udvikling samt Miljø og Energiudvalgets
beslutning fra 4. december 2019, (punkt 9), er der udarbejdet et udkast Bæredygtighedsstrategi 2020-24
(bilag 1), der tager særligt udgangspunkt i de 6 såkaldte ”Vores planet” verdensmål ud af FN´s 17
verdensmål, da behovet for handling i en dansk kontekst, er størst i forhold til disse 6 FN verdensmål. Hertil
kommer verdensmålet om Partnerskab for handling, som er relevant for alle målene. Som argumentation for
de indsatser og målsætninger, som Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 består af, er der ligeledes udarbejdet
et notat der belyser dette (Bilag 2).
”Vores Planet” verdensmålene, er udover de 4 biosfæremål (Livet på Land, Livet i havet, Klima og Rent
Vand), verdensmålene Bæredygtig Energi og Ansvarligt forbrug og produktion. De 6 verdensmål er også
centrale i Aalborg DNA Grøn Balance og nødvendige i forhold til klima-, biodiversitets- og ressourcekrisen,
både globalt og på lokalt niveau i kommunerne. Opfyldelse af disse centrale mål er en forudsætning for, at
de øvrige mål kan opfyldes, og /eller det giver mening at opfylde de øvrige verdensmål.
Kommissoriet for Bæredygtighedsstrategi 2020-24 lægger op til at der skal opstilles strategiske mål for alle
17 verdensmål. Miljø- og Energiforvaltningen foreslår at de øvrige 10 verdensmål, de såkaldte ”Vores Liv”
(Fattigdom, Sult, Sundhed, Kønsligestilling, Kvalitetsuddannelse og Fred og retfærdighed) og ”Vores
samfund” (Anstændige jobs, Industri og Innovation, Mindre ulighed og Bæredygtige byer) kommer til at indgå
i Bæredygtighedsstrategien, i det omfang fagudvalgene selv vurderer det er relevant for løsning af deres
kerneopgaver.
Når byrådet har godkendt den endelige Bæredygtighedsstrategi 2020-24 i løbet første halvår, bliver
strategien fulgt op af en handlingsdel (Bæredygtighedsplan), der fastlægger de enkelte fagudvalgs egne
handlinger og mål for at fremme de dele af Bæredygtighedsstrategien, der er målrettet kommunen som
virksomhed. Planen bliver et dynamisk værktøj for kommunens fagudvalg, som justeres regelmæssigt og
tilpasses budgetlægningen og den nyetablerede kommunale Grønne fond fra seneste budgetaftale.
Efter endt høring af Udkast til Bæredygtighedsstrategien i fagudvalg, følger en ekstern høring i Råd for
Bæredygtig udvikling og blandt kommunens øvrige interessenter, med særligt fokus på ambitionsniveau og
innovative partnerskaber. Herefter præsenteres høringssvar og Bæredygtighedsstrategi 2020-24 for Miljøog Energiudvalget, der fremsender strategien til byrådets godkendelse.

Bilag:
- Bilag 1 - Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
- Bilag 2 - Begrundelser for indsatser og målsætninger i Bæredygtighedsstrategi 2020-2024

