Byrådet

Punkt 17.

Godkendelse af kommissorium for kommende Bæredygtighedsstrategi
2018-079521
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender kommissorium for udarbejdelsen af
Bæredygtighedsstrategi 2020-24, idet rådet udvides med 1 til i alt 2 fra øvrige uddannelsesinstitutioner, og
næstformandsskabet i rådet vælges blandt rådets medlemmer.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret
2016, og som har haft stor betydning for den lokale indsats for en bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune,
ikke mindst i kommunens fagforvaltninger.
Seneste Bæredygtighedsstrategi blev fulgt op af Bæredygtighedsplan 2017-20 som fortsat er under
implementering i de enkelte forvaltninger. Alle kommunens fagudvalg har vedtaget egne handleplaner, der
afrapporteres samlet til byrådets orientering én gang om året, senest den 18. juni 2018.
Som følge af såvel de globale som nationale politiske beslutninger om at fremme FN’s verdensmål for en
bæredygtig udvikling (SDG-erne), vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015, indarbejdes FN’s verdensmål i
den kommende Bæredygtighedsstrategi 2020-2024, ved at disse omsættes til relevante strategiske mål for
Aalborg Kommune.
De 17 verdensmål dækker den brede bæredygtighedsdefinition, i form af miljømæssig, social og økonomisk
bæredygtighed. Verdensmålene indeholder 169 delmål, og i Bæredygtighedsstrategien identificeres de
delmål, der er direkte linket til Aalborg Kommunes kerneforretninger/velfærdsydelser og myndighedsopgaver
(hver del af organisationen) og hvor en indsats i Aalborg Kommune kan gøre den største forskel lokalt og
globalt. For disse delmål opstilles strategiske mål for hver del af kerneforretningen.
De fire såkaldte biosphere mål ”Livet på land (SDG 15)”, ”Livet i havet (SDG14)”, ”Klima (SDG 13)” og ”Rent
drikkevand (SDG 6)”, har en helt særlig status blandt de 17 mål, idet opfyldelsen af disse 4 mål, er en
nødvendig forudsætning for, at de øvrige mål kan opfyldes, og/eller at det giver mening at opfylde de øvrige
mål. Den særlige status indebærer, at der i Bæredygtighedsstrategien vil være fokus på, at der for alle dele
af Aalborg Kommunes kerneforretninger / velfærdsydelser og myndighedsopgaver vedtages strategiske mål
som fremmer en opfyldelse af disse 4 biosphere mål.
I den forbindelse skal det oplyses, at FN`s Klimapanel primo oktober har udgivet sin seneste statusrapport.
Hovedkonklusionerne fra denne rapport kan kort opridses til:


De seneste 30 år har den nordlige halvkugle oplevet den varmeste periode i 1.400 år.



Uden øget handling vil opvarmningen i slutningen af århundredet nå 3,7-4,8 °C, føre til meget høj
risiko for alvorlige, udbredte og irreversible konsekvenser på globalt plan, såsom ændret
havstrømme, reduceret fødevareforsyning, kollaps af økosystemer og ændrede vandkredsløb
herunder hav-standsstigninger på op til 1,4 m.



Vi kan nå Paris-målene med eksisterende teknologier og mindst mulige omkostninger, hvis
indsatsen iværksættes inden 2030.

FN-målene er indbyrdes afhængige
I den offentlige debat kan man godt få det indtryk, at ikke alle FN-målene er relevante for alle, at det
afhænger af, hvem man er, og hvad man laver. Det er derfor afgørende, at understrege, at FN lægger stor
vægt på at fremhæve, at Verdensmålene er indbyrdes forbundne og hinandens forudsætninger.
Bæredygtighedsstrategien sikrer, at implementeringen af verdensmålene i de kommunale kerneforretninger
sker ved, at kerneforretningerne udvikles for at fremme alle verdensmålene og disses delmål, dog med en
særlig fokus, der hvor udvikling af kerneforretningen kan gøre den største forskel lokalt og globalt.
Organisering af arbejdet med udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategien.
Verdensmålet Partnerskaber (SDG 17) med det øvrige samfund, er det verdensmål, der skaber
sammenhæng mellem de øvrige verdensmål. Partnerskaber for implementering er HELT AFGØRENDE for
at kunne omsætte verdensmålene til handling. Derfor involveres kommunens interessenter, herunder
borgerne, erhvervsliv og interesseorganisationer betydeligt i arbejdet.
Råd for Bæredygtig Udvikling (fra Verdensmål til Hverdagsmål)
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For at sikre en stærk involvering i udformningen af de strategiske mål og indsatser i den forestående
Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 nedsættes et Råd for Bæredygtig Udvikling. Rådets opgave vil være at
komme med forslag og anbefalinger til udvalget i forbindelse med udarbejdelsen af strategien.
Rådet sammensættes af følgende deltagere:
Formand: Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen
Næstformand: Næstformand i Miljø- og Energiudvalget
2-3 medlemmer af byrådet
Formand for NBE (virksomhed)
2 medlemmer fra Erhvervslivet
1 medlem fra Landbruget
2 medlemmer fra NGO-organisationerne
2 medlemmer fra AAU
1 medlem fra øvrige Uddannelsesinstitutionerne
1 medlem fra Boligforeningerne
1 medlem fra private Boligdeveloperne
1 fra Aalborg Havn
1 fra Business Aalborg
Formandskabet i Limfjordsrådet
De konkrete personer som skal repræsentere medlemsgrupperne udpeges af/inviteres til deltagelse af
udvalget, der hvor ovenstående ikke giver sig selv.
Derudover vil det øvrige byråd blive involveret i arbejdet med udarbejdelse af strategien, idet udvalgene,
ligesom det var tilfældet ved udarbejdelse af den gældende strategi, vil blive anmodet om at udarbejde
forslag til strategiske mål for egne ansvarsområder.
Implementering af strategien
Ligesom for den gældende bæredygtighedsstrategi, vil implementeringen af strategien og de vedtagne
indsatser blive baseret på eksterne konkrete partnerskaber mellem Aalborg Kommune og de relevante
eksterne partnere samt en integration i driften af de indsatser, der er målrettet opgavevaretagelsen i
forvaltningerne.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at ved vedtagelsen af bæredygtighedsstrategien lever Aalborg Kommune
op til forpligtelserne for en bæredygtig udvikling, jf. Aalborg Commitments og jf. planlovens bestemmelser
om, at kommunerne skal udarbejde lokale strategier for en bæredygtig udvikling hvert 4. år.
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Bilag:
Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24
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