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for Hals Kommune
Den 22/6-2004

Agenda 21
Begrebet "Agenda 21"
Udtrykket »Agenda 21« stammer fra Rio De Janeiro konferencen om miljø og udvikling i
1992.
Agenda 21 er et handlingsprogram for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Med
andre ord en plan for en udvikling, der kan tilfredsstille de nuværende generationers
behov, uden at det medfører, at fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov
er i fare.
Ifølge handlingsplanen fra Rio-konferrencen i 1992 bør de lokale myndigheder udarbejde
en lokal Agenda 21 i samarbejde med borgere og erhvervsliv.
En lokal Agenda 21 giver sig udtryk i opstilling af mål og udførelse af konkrete projekter,
der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget.

Bæredygtighed
Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om miljø, men også økonomi, sociale forhold,
sundhed og kultur. Det vil sige det ikke kun er en opgave for teknik- og miljøområdet, men
også for økonomi- kultur-, skole- og socialområdet.
Hvor det tidligere var frivilligt, hvordan kommunerne ville arbejde med Agenda 21 er der i
2000 stillet lovmæssige krav om, at der skal udarbejdes en strategi, som har til hensigt at
gøre arbejdet mere fremadrettet.

Strategi for lokal Agenda 21
Byrådet skal i hver valgperiode offentliggøre en redegørelse for byrådets strategi for en
bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
Denne lokale Agenda 21-strategi skal indeholde oplysninger om, hvordan der skal
arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen,
virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i det lokale Agenda 21
arbejde.
Strategien skal yderligere indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige
arbejde indenfor følgende områder:
• Mindskelse af miljøbelastningen,
• fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
• fremme af biologisk mangfoldighed,
• inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
• fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale,
erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og
økonomiske forhold.
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Det overordnede mål for Agenda 21-arbejdet
Agenda 21-arbejdet skal prioriteres højt, men der skal ikke udarbejdes en særlig Agenda
21-politik og en særlig Agenda 21-organisation i Hals kommune.
Tankerne og indholdet i Agenda 21-begrebet skal indarbejdes i kommunens daglige virke.
Hals Kommune skal udsættes for et sporskifte, der definerer den grønne/bæredygtige
vinkel som en form for ny fælles ”religion”, der gennemsyrer den daglige drift, de fremtidige
planer/politikker samt de kommende anlægsopgaver og projekter i kommunen.
Ud over at arbejde for at få hele den kommunale organisation gennemsyret af den
grønne/bæredygtige tankegang skal Hals kommunes Agenda 21-arbejde også involvere
borgere, brugere, foreninger og erhvervslivet, så initiativerne ikke stopper ved kommunen men derimod breder sig som ringe i vandet. Kommunen har en pædagogisk forpligtelse til
at inspirere den enkelte borger til at ændre holdning og adfærd i en grøn og bæredygtig
retning.
Den meget udadvendte arbejdsform er ikke fremmed. Hals Kommune har generelt store
og gode erfaringer med inddragelse af borgere, brugere, foreninger m.v. i større plan- og
projektarbejder - f.eks. "Bymodellerne", Landdistriktspolitikken, Trafiksikkerhedsplanen,
Turistpolitikken, Giftfrie haver i Gandrup m.v..
Synliggørelsen af resultaterne og erfaringerne med de grønne initiativer, der iværksættes i
kommunen, er også en væsentlig faktor i arbejdet med at få omverdenen til at "agere grønt
og bæredygtigt". Og lige netop her har kommunens hidtidige indsats ligget på et noget lavt
niveau.
Hvert led i den kommunale organisation skal derfor i Agenda 21-arbejdet hele tiden
vurdere, hvor og hvordan det er relevant at inddrage omverdenen, og hvor der er
resultater og erfaringer, der er værd at informere om.

3

Strategi
Mindskelse af
miljøbelastningen

Fremme af en bæredygtig Fremme af biologisk
byudvikling og
mangfoldighed
byomdannelse

Inddragelse af
befolkningen og
erhvervslivet

Fremme af et samspil
mellem beslutninger vedr.
miljømæssige, trafikale,
erhvervsmæssige,
sociale, kulturelle,
sundhedsmæssige,
økonomiske forhold m.v.

Mål:
Hals Kommune vil arbejde
for mindskelse af
miljøbelastningen dels ved
en målrettet indsats i egen
virksomhed og dels ved at
være initiativsætter for lokalt
forankrede projekter.

Mål:
Hals Kommune vil med
udgangspunkt i
Bymodellerne skabe en
sammenhængende og
helhedsorienteret
byudvikling og
byomdannelse i
kommunens bysamfund.

Mål:
Hals Kommune ønsker at
yde et bidrag til fremme af
den biologiske
mangfoldighed.

Mål:
Hals Kommune ønsker med
inddragelsen af
befolkningen og
erhvervslivet i Aganda 21arbejdet at få de
bæredygtige initiativer til at
brede sig som ringe i
vandet.

Mål:
Hals Kommune vil arbejde
helhedsorienteret med
Agenda 21.

Handlinger:
- Opfølgning på ELOrapporterne
- Affaldsplan
- Miljøhandlingsplan
- Vandløbsplan
- Spildevandsplan
- Vandforsyningsplan med
opfølgende indsatsplaner
- Kommunens anlægs- og
renoveringsopgaver

Handlinger:
- Områdefornyelse
- Bygningsfornyelse
- Leader+
- Byforskønnelses- og
trafiksaneringsprojekter i
byerne
- Lokalplanlægning

Handlinger:
- Affaldsplan
- Miljøhandlingsplan
- Vandløbsplan
- Spildevandsplan
- Vandforsyningsplan med
opfølgende indsatsplaner

Handlinger:
Handlinger:
- Kommuneplanarbejdet
- Forankring af Agenda 21
arbejdet i byråd og
- De årlige møder med
Chefgruppe
flere interessegrupper
- Den
- Affaldsplan
planlægningsorienterede
- Miljøhandlingsplan
budgetmodel.
- Vandløbsplan
- Spildevandsplan
- Vandforsyningsplan med
opfølgende indsatsplaner
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