Magistraten

Punkt 9.

Godkendelse af høringssvar til udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2014
2020-042088
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at udkast til Bæredygtighedsstrategi undergår en fornyet proces, der skal sikre en samlet stillingtagen til
bæredygtigheds- og klimaområdet set i lyset af de nationale målsætninger og handleplaner,
at sammenhæng mellem økonomi og handling udvikles metodisk, så der fremtræder en klar belysning af de
økonomiske ressourcer Aalborg Kommune anvender på klimatiltag og bæredygtig udvikling, og
at der udarbejdes forslag til fornyet proces, hvor alle forvaltninger inddrages i formulering af fornyet udkast.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 bygger videre på tidligere udgaver af
Bæredygtighedsstrategier, og der er nye elementer i udkastet, som vedrører dele af FN’s 17 verdensmål.
Mere end nogensinde tidligere er der meget store ambitioner omkring klima og bæredygtig udvikling i
Danmark, og en række tiltag på nationalt plan har set dagens lys, og endnu flere tiltag vil inden længe være
en realitet. Indsatsen står øverst på dagsordenen.
Først og fremmest er der, i forlængelse af klimaloven fra 2019, konkrete regeringsudspil i form af
klimahandlingsplan samt anbefalinger fra de 13 klimapartnerskaber. Et omfattende materiale som
fremadrettet vil præge indsatsen
Desuden har folketingets 2030 udvalg snart afsluttet en detaljeret proces, hvor FN’s 17 verdensmål med
tilhørende delmål, nu vil blive præsenteret i en udgave der er afpasset til danske forhold. I den forbindelse vil
de mange delmål være tilknyttet indikatorer, som fremadrettet vil gøre det muligt at måle på indsats og
resultater.
Ministerier lancerer ligeledes tiltag som f.eks. strategi for en grøn affaldssektor med 10 fraktioner,
bæredygtigt byggeri m.fl.
Sidst, men ikke mindst, vil der opstå krav og ønsker om at skabe en langt større kobling mellem
kommunernes budgetarbejde og arbejdet med klima og bæredygtig udvikling. Denne kobling mellem
økonomi og indsats er i udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 delvist fraværende.
Det er således vurderingen, at udkast til Bæredygtighedsstrategien udgør et godt udgangspunkt for en
ambitiøs bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune, men at der er et fornyet behov for at skabe en mere
overordnet og samlet stillingtagen til bæredygtigheds- og klimaområdet.
Idet sagen er af stor vigtighed for alle forvaltninger i Aalborg Kommune, bør det sikres, at en fornyet proces
får størst mulig opbakning i alle forvaltninger, og at de hidtil udarbejdede høringssvar indgår i det videre
arbejde.
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