En bærekraftig kommune er attraktiv
Alle kommuner ønsker etablering og utvikling av næringslivet. Folk velger hvilke kommuner de ønsker å bosette seg i.
Blir de værende, vil de bidra til skatteinngangen i kommunen.
Noe av det viktigste en kommune kan gjøre for å legge forholdene til rette for å bli attraktiv, er å integrere bærekraft i
sin virksomhet, og her er noen hvorfor:

•
•
•

FNs bærekraftsmål gjelder alle. Vi må derfor alle tenke langsiktig både i bruk av menneskelige- og naturressurser.
Vi må ikke ødelegge for nåværende og fremtidige generasjoner.
Kommunen er en viktig aktør som har stor påvirkning

Selv om bærekraftsmålene ikke er juridisk bindende, bidrar de til at holdninger og adferd som etterhvert endres i samfunnet. Det betyr at stadig flere kommer til å forvente og kreve at det gjøres tiltak i kommunen for at den skal bli mer
bærekraftig.
Det innebærer at kommuner som setter i gang tiltak for å bli mer bærekraftige blir vurdert som mer attraktive enn de
som ikke gjør det. Vel så viktig er imidlertid at integrering av bærekraft i kommunens aktiviteter vil medføre bedre
ressursbruk, bedre planer, bedre økonomi, osv. Dette er forhold som også bidrar til å gjøre kommunen mer attraktiv.
NIDECON har en grunnpakke som på en enkel og sikker måte vil kunne bidra til å peke ut konkrete tiltak i kommunen
i retning av å bli mer bærekraftig. Grunnpakken inkluderer møter med sentrale aktører, en enkel kartlegging og den
gir en oversikt over områder som vil kunne være viktige i forhold til bærekraft.

En gruppe erfarne konsulenter gikk i januar 2020 sammen for å kunne tilby en samlet kompetanse innen evaluering, prosjektledelse, systemrevisjon og organisasjonsutvikling. Konsulentene har ekspertise innen ernæring, utdanning, helse, beskyttelse av miljøet, fornybar
energi, avfall, næringsutvikling, organisasjonsutvikling
og etisk handel.
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