Økonomiudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af værtsskab for international bæredygtighedskonference i 2024
2015-057274
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget,
at Aalborg Kommune arbejder videre med ansøgning om værtsskab for den 10. Europæiske
bæredygtighedskonference (The European Confrence on Sustainable Cities and Towns (EST)), og
at byrådet godkender den økonomiske ramme på yderligere 5 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for
2023-2026, idet mulighederne for en bredere finansiering blandt interessenter og virksomheder afsøges,
inden endelig beslutning om ansøgning om værtskab træffes.
Økonomiudvalget udsatte sagen i mødet den 14. marts 2022 (punkt 16) med henblik på drøftelse i Det
udvidede Økonomiudvalg.
Morten Thiessen var fraværende.
Det udvidede Økonomiudvalg drøfter sagen den 4. april 2022.
Beslutning:
Godkendt.
Det udvidede Økonomiudvalg, der har behandlet sagen den 4. april 2022, er positivt indstillet og ønsker et
kvalificeret oplæg til finansiering af den ønskede byrådsbevilling på 5 mio. kr. Sagen indgår som en del af
budgetlægningen for Budget 2023.
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Sagsbeskrivelse
Fornyet behandling
Følgende afsnit har til formål at belyse de spørgsmål, der blev fremført ved sidste møde i Klima og
Miljøudvalget den 2. februar 2022.
Der laves en kontrakt med ICLEI på ca. 3 mio. kr. , som dækker program, talere (herunder
rejseomkostninger og ophold for hovedtalere), annonceringer, teknisk udvikling og vedligeholdelse af
websteder, overordnet support, kommunikationsomkostninger, konferencemateriale og markedsføring i form
af logo, print af annonceringer, konferencemateriale til deltagere, mm. Herudover skal værtsbyen dække en
række omkostninger såsom et lokalt kontor (lokalt personale, lokale kontoromkostninger), mødested og
teknisk udstyr, online konference platform, tolkning, udgifter til lokale virksomhedsbesøg (udflugter, lokal
transport), catering til selve konferencen (herunder frokoster, velkomstreception og konferencemiddag), et
system til opkrævning af deltagergebyrer. Denne del er estimeret til at koste ca. 4,5 mio. kr.
I forhold til sponsorindtægter er der forskellige erfaringer i Aalborg Kommune. Idrætsmødet har været
dygtige til at søge fonde og modtaget 3 mio. kr., mens Aalborg Event har fundet sponsorer til bl.a. Tall Ships
Race, men her vurderes det også, at synligheden og målgruppen er en helt anden end ved en international
bæredygtighedskonference. Det vurderes dog stadig, at det – i samarbejde med f.eks. Green Hub – bør
være muligt at finde sponsorer. Det vil også skulle findes midler til borgersporet, men her vurderes det, at det
vil være lettere at finde sponsorer og søge fonde og her vil man kunne trække på erfaringer fra
Bæredygtighedsfestivalen. Borgersporet tænkes som en light-version af Bæredygtighedsfestivalen, hvor der
bliver sat fokus på den lokale bæredygtighedsindsats. Ideelt set vil denne del foregå i Kildeparken.
Bæredytighedskonferencen vil være én af tre begivenheder, der vil foregå samtidigt, hvor NetZero Pathways
og ’Borgersporet’ vil udgøre de resterende to. Det forventes, at der vil deltage 1.000+ internationale gæster
til konferencen, og ifølge AKKC lægger en international konferencegæst i gennemsnit 3.500 kr. i byen pr.
dag. Konferencen forventes at køre over 3 dage, hvilket vil svar til en samlet omsætning i byen på 10,5 mio.
kr.
Alt i alt, vil en konference af denne størrelse – og i sammenhæng med både NetZero Pathways og et lokalt
’borgerspor’ – have potentiale for at skubbe Aalborg helt i front hvad angår markedsføring af den grønne
omstilling, både lokalt, nationalt og internationalt, hvilket vil kunne gavne både indsatsen omkring Green Hub
(grønne investeringer og grønne jobs), men i høj grad også styrke kommunens og regionens muligheder for
at tiltrække midler til at yderligere styrke indsatsen.
Deadline for ansøgningen om værtskab er udsat til den 16. maj 2022.

Sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalget den 2. februar 2022
Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2021-24 at styrke den lokale, nationale og internationale
branding af Aalborg Kommune som en bæredygtig kommune ved at afsætte midler (0,3 mio. kr. i 2023 og
0,7 mio. kr. i 2024) til at markere Aalborg Charters 30-års jubilæum med et lokalt, nationalt og internationalt
bæredygtighedsarrangement i Aalborg i 2024. Et arrangement, der også skal have fokus på kommunens
borgere og erhvervsvirksomheder.
Aalborg Kommune har i de seneste år taget store skridt inden for klima og bæredygtighedsområdet. Dette
sker blandt andet via vedtagelsen af Verdensmålsstrategien, som sætter en ambitiøs retning for det
bæredygtige Aalborg, men også via udarbejdelsen af klimaplan og klimabudgetter i regi af DK2020.
Herudover, arbejdes der for fuld kraft gennem Green Hub Denmark på at tiltrække virksomheder med
grønne ambitioner til test og demonstration af grønne teknologier.
I det seneste budget har byrådet afsat midler til Klimaalliancen, hvor der skal etableres klimapartnerskaber
med bl.a. virksomheder, landbrug og civilsamfundet, der kan understøtte klimamål og den grønne omstilling i
Aalborg Kommune.
Med muligheden for at søge om værtskabet for den 10. europæiske bæredygtighedskonference (The
European Conference on Sustainable Cities and Towns (ESCT)) kan byrådets visioner om styrkelse af
Aalborg Kommunes branding og kommunens rolle i det europæiske samarbejde omkring klima og
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bæredygtighed få et ekstra boost og national og international opmærksomhed. Og konferencen vil være et
oplagt forum til fejring af Aalborg Charterets 30-års jubilæum. Fristen for ansøgning om værtskabet er den
22. marts 2022.
Aalborg var tilsvarende vært for konferencerne i 1994 og 2004, hvor Aalborg Charter og Aalborg
Commitments blev grundlagt, og som Aalborg siden har medvirket til en videreudvikling af i samarbejde med
ICLEI ICLEI (Local Governments for Sustainability) og EU. Det er sket bla. gennem afholdelse af ESCTkonferencer ca. hvert 3.-4.år, rundt omkring i Europa. Senest i Mannheim, Tyskland i 2020. ICLEI har
hovedansvaret for konferencernes faglige indhold i tæt samarbejde med værtsbyen, der også står for den
logiske opgave med at arrangere konferencen.
Konferencens samlede budget er på omkring 1 mio. EUR, som påhviler værtsbyen. Dertil kommer en
kommunal personaleressource svarende til en udgift på ca. 1 mio. kr.
Største udgiftspost på budgettet er betaling af ICLEI for planlægningen af det faglige program. Dernæst
følger udgifter til de logistiske opgaver i form af konferencecenter, tolkning til flere sprog, catering,
kommunikation, studieture, kommunikation mv.
Målgruppen for konferencen (4 dage) er borgmestre og topembedsfolk fra kommuner og regioner i Europa.
Der kan forventes +1.000 gæster og en indtægt på deltagergebyr på ca. 2,5 mio. kr.
Med byrådets eksisterende bevilling på 1 mio. kr., det forventede deltagergebyr (2,5 mio. kr.) og
personaleudgiften på 1 mio. kr. er der behov for at rejse yderligere 5 mio. kr., hvorfor realiseringen af
konferencen i Aalborg vil kræve en byrådsbevilling af denne størrelsesorden.
Angående det faglige indhold i konferencen vil Aalborg Kommune få stor indflydelse på at præge det i den
retning, som kommunen ønsker qua vores årelange og tætte samarbejde med ICLEI. Emnerne kunne f.eks.
være klimaplanlægning, klimabudgetter, borgerinddragelse, Power to X, CCS, el-busser, affaldssortering
osv.
Derudover har det betydning for samarbejdet, at Aalborg Kommune har politisk deltagelse i ICLEI’s
bestyrelse med byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen.
Som en del af konferencen vil der også blive etableret et ”borgerspor” i form af udstillinger, debatter og
aktiviteter, der ligner det vi kender fra de tidligere bæredygtighedsfestivaler.
Konferencen kan også tænkes sammen med afholdelse af den årlige konference om grøn omstilling i
erhvervslivet ”NetZero Pathways”, der afvikles for førte gang her i marts måned og herefter forventes
gentaget hvert år. NetZero Pathways konferencen arrangeres af Aalborg Kongres og Kultur Center i
samarbejde med de nationale erhvervsklynger og GreenHub Denmark. Ved at koble byers og lokale
myndigheders klimaudfordringer og klimamål, med erhvervslivets løsninger, vil kunne skabe innovation og
bæredygtig udvikling.
Opsamling den økonomiske ramme til at afholde den 10. europæiske bæredygtighedskonference
Den økonomiske ramme for bæredygtighedskonferencen kan kort opridses som følgende, idet det
bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er usikkerheder om flere af udgifts- og indtægtsposterne.
Der vil blive søgt eksterne midler fra fonde og sponsorer. Evt. indtægter herfra, vil kunne modregnes den
ønskede ekstra byrådsbevilling.
Budgetoversigt ESCT Bæredygtighedskonference 2024 (i mio. kr.)
Udgifter
Betaling af ICLEI, AKKC, catering,
logistik, tolkning mv.
Personaleressourcer, AaK
I alt
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7,5
1
8,5
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Budgetoversigt ESCT Bæredygtighedskonference 2024 (i mio. kr.)
Budgetoversigt ESCT Bæredygtighedskonference 2024 (i mio. kr.)
Indtægter
Eksisterende byrådsbevilling
Forventet deltagergebyr
Ønsket ekstra byråds bevilling
I alt
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1
2,5
5
8,5
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