
17 - Partnerskaber for Handling
AKKC har udvalgt to delmål, som huset særligt vil fokusere på:

17.16 - Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes,  
suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der  
mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, 
for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især 
udviklingslandene.

AKKC ønsker at samle en bred vifte af interessenter til en fælles refleksion over 
Danmarks mål om en 70 % CO2-reduktion. Dette skal eksempelvis gøres i  
forbindelse med AKKC’s nye hybrid-event NET ZERO pathways 2021, hvor målet 
er at samle regeringen, det private, det offentlige, borgere og vidensmiljøet.  
Disse aktører kan hver især komme med input til perspektiver og nuancer i 
arbejdet med landets CO2-reduktion. Eventet skal munde ud i en opsamlende 
rapportering til regeringen, som en hjælp til at navigere i fremtidens bæredygtige 
indsatser, og som på sigt kan være en inspiration for andre lande.

AKKC samarbejder med flere aktører i forbindelse med NET ZERO såsom Center 
for Grøn Omstilling, Green Hub Denmark, Erhverv Norddanmark, Aalborg Havn, 
SparNord, AAU, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Business Aalborg.

17.17 - Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber,  
offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger 
på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

I AKKC har vi et mål om at øge kendskabet til Aalborg og Nordjylland som  
bæredygtig destination. For at lykkes med dette, kræver det at aktører fra det  
offentlige, det private og fra civilsamfundet mødes omkring et fælles formål:  
at løfte Aalborg og Nordjyllands bæredygtighedsperformance.

AKKC samarbejder med flere instanser inden for det offentlige, der i samarbejde 
med det private og borgere søger at udbrede bevidstheden om, hvordan vi alle 
kan bidrage til en mere bæredygtig hverdag. Nedenstående eksempler kan  
nævnes for, at give et indblik i hvilke projekter og partnerskaber AKKC indgår i.

AKKC samarbejder bl.a. med Aalborg Bæredygtighedsfestival, en samskabende 
festival, hvor kommune, virksomheder, NGO’er og borgere mødes for at blive 
klogere på den bæredygtige omstilling. 

AKKC arbejder desuden for at koble AKKC’s mange årlige besøgende med lokale 
virksomheder, som arbejder benhårdt for den bæredygtige omstilling. Dette sker 
bl.a. i samarbejde med paraplyorganisationen Green Hub Denmark, som består 
af offentlige og private aktører. Partnerskabet har til hensigt at øge det samlede 
nationale og internationale kendskab til Aalborg og Nordjylland som rollemodel, 
forgangsby og -region i forbindelse med test af fremtidens bæredygtige  
løsninger.

Herudover har AKKC også et samarbejde med lokale aktører inden for turisme, 
såsom VisitAalborg, Aalborg Kommune og erhvervslivet, med fokus på at sætte 
en strategisk retning mod Aalborg som en mere bæredygtig destination.  
Samarbejdet har ydermere til formål at formidle arbejdet til turismeaktører og 
assistere i implementeringen af bæredygtige tiltag. 


