Høringssvar i forbindelse med Verdensmålsstrategien
Høringssvar
By- og Landskabsudvalget
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.

Handling
Tages til efterretning

Familie- og Beskæftigelsesudvalget:
Familie- og Socialudvalget:
Familie- og Socialudvalget finder det vigtigt, at der er en høj
bevidsthed om verdensmålene og bæredygtighed generelt og
glæder sig over, at der i forvejen er et stort fokus på de dele
af verdensmålene, der er af særlig relevans for forvaltningens
kerneopgaver. Familie- og Socialudvalget betoner i
forlængelse heraf vigtigheden af, at strategien skal spille
naturligt sammen med de igangværende strategier og
indsatser og opfordrer til mindst muligt bureaukrati i arbejdet
med verdensmålsstrategien.

Tages til efterretning

Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget finder ligesom Familie- og
Socialudvalget, at det er vigtigt, at der er en høj bevidsthed
om verdensmålene og bæredygtighed generelt og glæder sig
over, at der i forvejen er et stort fokus på de dele af
verdensmålene, der er af særlig relevans for forvaltningens
kerneopgaver. Beskæftigelsesudvalget betoner i forlængelse
heraf vigtigheden i, at strategien skal spille naturligt
sammenmed de igangværende strategier og indsatser og
opfordrer til mindst mulig bureaukrati i arbejdet med
verdensmålsstrategien.

Tages til efterretning

Ud over det officielle høringssvar fra udvalgene
(overstående), så har vi fra forvaltningen en enkelt
kommentar vedr. indikatorer, hvor vi gerne ser, at der i tillæg
til måling af hvor mange unge der kommer i uddannelse også
måles på hvor mange der kommer i job.

Der ligges i høj grad op til at forvaltningerne selv er med til at
definere indikatorerne.

Ældre- og Handicapudvalget
Det giver god mening, at bæredygtighedsstrategien
omdannes til en Verdensmålsstrategi med nær sammenhæng
til Aalborg Kommunes Grundfortælling.
De 4 politikområder er relevante og afgrænsede, og rummer
tilsammen de vigtige bæredygtighedsudfordringer i en global
og lokal kontekst.
De strategiske fokusområder er på nuværende tidspunkt
overordnet beskrevet. I efterårets arbejde med at
operationalisere dem er det væsentligt at knytte an til lokale

Tages til efterretning

og nationale pejlemærker med en kobling til Aalborg
Kommunes kerneopgaver, økonomi og budget.

Sundheds- og Kulturudvalget
Sundheds- og Kulturudvalget ser positivt på udkastet til
Verdensmålsstrategien og den sammenhængende og
prioriterede indsats, der lægges op til med strategien.

Tages til efterretning

Udvalget ser frem til at deltage i den videre proces med
konkretisering af mål og indsatser – og til den efterfølgende
realisering af disse.

Magistraten
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.

Tages til efterretning

Skoleudvalget
Det er positivt, at strategien i høj grad adresserer og knyttes
an til øvrige strategiområder i Aalborg Kommune såsom
Aalborg DNA mv. Udvalget ser frem til at omsætte strategien
til konkrete handlinger og målsætninger på Aalborg
Kommunes skoler og i afdelinger. Det vil skoleudvalget
bidrage aktivt til.

Tages til efterretning

Vi ser med glæde på, at Børnevenlig Kommune og ikke
mindst børn- og ungeinddragelse er tænkt ind i strategien.
Udvalget vil gerne opfordre til, at dette ligeledes huskes i
forbindelse med omsætning af strategien i konkrete mål og
handleplaner, sådan at børnevenlig kommune ikke bare
bliver ”noget vi leger”, men at børn og unge konkret er med
til at udvikle og implementere handlinger knyttet til
bæredygtighed og verdensmålene samt de målsætninger,
som ligger til grund herfor.

Miljø- og Energiudvalget
Verdensmålsstrategien blev godkendt og sendt i høring
i fagudvalgene, uden yderligere bemærkninger.

-

2/2

