By- og Landskabsudvalget

Punkt 12.

Godkendelse af Høringssvar til bæredygtighedsstrategi 2020-24
2019-043808
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
Høringssvar vedrørende Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24.
De strategiske fokusområder og målsætninger i udkast til Bæredygtighedsstrategi med de
forbehold og ændringsforslag, som er beskrevet i vedlagte høringssvar.
Endvidere fremsendes til By- og Landskabsudvalgets drøftelse
Implementering af fokusområder og målsætninger.
Om der er sociale og økonomiske fokusområder og målsætninger, som er specifikke for
udvalgets fagområder, som ønskes indarbejdet i bæredygtighedsstrategien.
Beslutning:
Udgik.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Byråd godkendte den 10. december 2018 (punkt 17) kommissoriet for Bæredygtighedsstrategi
2020-24. I den forbindelse blev nedsat Råd for Bæredygtig Udvikling med deltagelse af kommunens
interessenter i form af borgerne, erhvervsliv og interesseorganisationer, som har haft til opgave at komme
med forslag og anbefalinger til Miljø- og Energiudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af strategien.
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 den 4. december 2019, (punkt 9) er der udarbejdet et udkast til Bæredygtighedsstrategi 202024 (bilag 1), der tager særligt udgangspunkt i de seks såkaldte ”Vores planet” verdensmål ud af FN´s 17
verdensmål, da behovet for handling i en dansk kontekst, er størst i forhold til disse seks 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).
Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 er baseret på ”Vores Planet” verdensmålene dvs. Vand, Energi,
Forbrug og Produktion, Klimaindsats, Livet i Havet og Livet på Land, fordi opfyldelse af disse mål er en
nødvendig forudsætning for, at de øvrige verdensmål kan opfyldes. Verdensmål 17 om Partnerskab for
handling indgår implicit i strategien, idet velfungerende partnerskaber er en afgørende forudsætning for, at
strategien kan omsættes til handling, og at de opstillede mål kan nås.
Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 har som målsætning, at drivhusgasudledningen fra Aalborg
Kommune (geografisk) skal reduceres med 70% senest i 2030 sammenlignet med 1990, hvilket svarer til de
nationale mål (klimalov). Når de kommende nationale Klimahandlingsplaner foreligger, skal forvaltningernes
handlingsplaner som minimum have et ambitionsniveau, der matcher de nationale ambitioner. Det forventes
ikke, at klimahandlingsplanerne påvirker strategiens fokusområder og overordnede mål.
Når Byrådet har godkendt den endelige Bæredygtighedsstrategi 2020-24, 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.
Samtidig med høring af Udkast til Bæredygtighedsstrategien i fagudvalg følger en ekstern høring i Råd for
Bæredygtig Udvikling med særligt fokus på ambitionsniveau og innovative partnerskaber.
Herefter præsenteres høringssvar og Bæredygtighedsstrategi 2020-24 for Miljø- og Energiudvalget, der
fremsender strategien til Byrådets godkendelse.
Miljø- og Energiudvalget anmoder på baggrund af ovenstående fagudvalgene om at forholde sig til følgende:
1. Er de strategiske fokusområder og målsætninger i Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 de
rigtige for en grøn omstilling og hvordan kan fagudvalgene understøtte dem?
2. Hvad kan fagudvalgene selv gøre for at implementere fokusområder og målsætninger?
3. Er det relevant med sociale og økonomiske fokusområder og målsætninger herunder at indarbejde
andre af FN´s verdensmål i Bæredygtighedsstrategien som er specifikke for jeres fagområde?
På baggrund af Miljø- og Energiudvalgets anmodning er udarbejdet vedlagte høringssvar fra By- og
Landskabsforvaltningen til Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 – se vedlagte bilag 4.
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Bilag:
Bilag 1 - Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Bilag 2 - Begrundelser for indsatser og målsætninger i Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Bilag 3 - Brev til forvaltningerne om høring af Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Bilag 4 - BLFs høringssvar til Bæredygtighedsstrategi 2020-24
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