Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af høringssvar til Verdensmålsstrategien 2021-2023
2021-035643
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender Borgmesterens Forvaltnings høringssvar til
Verdensmålsstrategi 2021-2023:
Det anbefales, at der i den efterfølgende operationalisering af strategien lægges vægt på, at den
gøres konkret og handlingsorienteret.
Det anbefales, at hovedansvaret for den efterfølgende operationalisering af strategien og
formulering af de konkrete indsatser lægges hos de enkelte fagforvaltninger for derved at sikre
forankring og medejerskab til strategien.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 9. november 2020 (punkt 4) kommissoriet for arbejdet med Bæredygtighedsstrategi
2021-2023.
Med kommissoriet ønskede byrådet en simpel og enkel strategi for en bæredygtig udvikling i Aalborg
Kommune med klart definerede politikområder. Strategien skulle have tydelig prioriteret og fokuseret retning,
for at understrege den politiske ambition for en bæredygtig udvikling og for at gøre strategien både
vedkommende og nærværende for kommunens forvaltninger.
Med FN’s vedtagelse af de 17 verdensmål i 2015 er der lagt en plan for at løse de globale
bæredygtighedsudfordringer. Et gennemgående tema i Verdensmålene er, at udfordringerne skal løses i
sammenhæng, fordi de enkelte udfordringer og verdensmål hænger sammen.
Derfor foreslås de tidligere Bæredygtighedsstrategier nu afløst af en Verdensmålsstrategi, der skal
igangsætte en proces, der omsætter FN’s verdensmål til lokale målsætninger og handlinger for en
bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune.
Formålet med verdensmålstilgangen er at sikre en udvikling i Aalborg Kommune, der både er økonomisk og
miljømæssig bæredygtig samt social retfærdig, og at kommunens forvaltninger bliver i stand til at indarbejde
verdensmålene i løsningen af deres kerneopgaver.
Udkast til Verdensmålsstrategi 2021-2023 (bilag 1) forholder sig til 4 store globale
bæredygtighedsudfordringer og omsætter dem til politikområder i en lokal kontekst. De 4 politikområder er:
 Klima (både tilpasning og forebyggelse)
 Ressourcer (f.eks. forbrug, cirkulær økonomi, mm.)
 Ulighed (f.eks. lighed i sundhed, aktivt medborgerskab, social mobilitet, mm.)
 Biodiversitet (f.eks. mere plads til vild natur, beskyttelse af truede arter, adgang til grønne byrum,
mm.).
For hvert politikområde beskriver Verdensmålsstrategien de lokale udfordringer i Aalborg Kommune og
identificerer på den baggrund forslag til strategiske fokusområder for det videre arbejde med
operationalisering af strategien.
Efter godkendelse i byrådet af den overordnede Verdensmålsstrategi denne sommer vil arbejdet med
operationalisering af strategien, herunder forvaltningernes indsatser, blive gennemført hen over efteråret,
hvorefter den samlede Verdensmålsstrategi kan forelægges det nye byråd i 2022, jf. tidsplanen (bilag 2).
Umiddelbart efter godkendelse af den overordnede Verdensmålsstrategi nedsættes en følgegruppe, der vil
blive bemandet med fagpersoner indenfor de valgte politikområder. Følgegruppen vil have en rådgivende
funktion og blive anvendt til sparring og kvalificering af politikområderne og strategien.
Der vil samtidigt blive igangsat en proces ift. inddragelse af eksterne interessenter. Her vil der være specielt
fokus på de 4 politikområder, og hvordan der kan skabes partnerskaber på tværs af kommune,
organisationer, virksomheder og borgere ift. arbejdet med disse områder.
De 4 politikområder er fælles for alle forvaltninger. Udkast til Verdensmålsstrategi er derfor udarbejdet af
Klima- og Bæredygtighedsgruppen på vegne af direktørgruppen, med repræsentanter fra alle kommunens
forvaltninger.
Klima- og Bæredygtighedsgruppen vil efter at have modtaget høringssvar fra fagforvaltningerne koordinere
og komme med forslag til indhold og bearbejdning af forvaltningernes eventuelle faglige input til
Verdensmålsstrategien til behandling i Miljø- og Energiudvalget inden behandling i magistrat og byråd.

Magistraten

Møde den 31.05.2021
kl. 09.00

Side 2 af 3

Magistraten
Bilag:
Bilag 1 - Verdensmålsstrategi 2021-23_udkast
Bilag 2 - Tidsplan, Verdensmålsstrategi 2021-2023
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