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”Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.
Det gælder alle de verdensmål, der har med
kommunens kerneopgaver at gøre.”
Bjarne Pedersen, kommunaldirektør,
Rudersdal Kommune

Hvad er FN’s
verdensmål?
Verdensmålene består af 17 centrale mål og 169 delmål, som balancerer tre dimensioner for bæredygtig
udvikling frem til 2030: økonomiske, sociale og miljømæssige. Det er en global agenda, som forpligter alle
FN’s 193 medlemslande til at udvikle nationale handlingsplaner, der skal sikre implementering af
verdensmålene.

Verdensmålene er unikke, fordi de involverer og
engagerer alle sektorer, specielt den private sektor,
som anerkendes som en vigtig aktør, der kan bidrage
med viden, nye investeringer og innovative løsninger i
samarbejde med den offentlige sektor.

Mulighedsagenda

FN’s verdensmål er en strategisk mulighedsagenda
for kommunerne. Et blik rundt i landet viser, at
flere kommuner begynder at få øjnene op for
mulighederne i at arbejde med verdensmålene
som en løftestang for vækst, innovation, engagement og som en samlende ramme på tværs af
forvaltninger og sektorer.

”FN’s verdensmål kan anvendes som mere
substantielle mål – sammen med de
økonomiske – i udviklingen.”
Helene Bækmark, kommunaldirektør,
Faaborg-Midtfyn Kommune

Partnerskaber på tværs

Verdensmålene kan fungere som en fælles referenceramme for kommunernes arbejde med private
virksomheder, fonde og aktører i civilsamfundet,
der ønsker at arbejde med samfundsudfordringer
og vækst.

29%

af kommunerne
mener, at verdensmålene åbner op for
nye muligheder og
partnerskaber.
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”FN’s verdensmål giver en platform for samarbejde
mellem Odder Kommune og en række andre aktører.
Det være sig private virksomheder, foreninger og
NGO’er. Samtidig giver det Odder Kommune mulighed
for at omsætte en global dagsorden til lokale initiativer.”
Henning Haahr Pedersen, kommunaldirektør,
Odder Kommune

Afsæt for engagement

Verdensmålene er en universel agenda, der kan
samle kommunen på tværs af forvaltninger og
engagere medarbejderne. Det er en platfrom for
borgernær dialog og kommunikation, som kan
integreres i kommunens narrativ og branding.

44%
af de større
kommuner vurderer,
at verdensmålene i
høj eller meget høj
grad har betydning
for deres kommune.

"FN-målene er særdeles vigtige for at kunne sætte
retninger for bæredygtig byudvikling og samle kommunen
på tværs af forvaltninger og engagere medarbejdere."
Niels Højberg, stadsdirektør,
Aarhus Kommune

Løftestang for vækst
og innovation

Verdensmålene er en fælles ramme, der kan styrke
sammentænkning af løsninger og styrke indsatser
på tværs af forvaltninger, projekter og initiativer.
Målene kan bruges som løftestang for udvikling
af nye innovative løsninger og fyrtårnsprojekter
på tværs af kommunen.

TOP 3

1. Klimaindsats
2. Bæredygtige byer
og lokalsamfund
3. Kvalitetsuddannelse
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”Det interessante er at gå ned i hvert enkelt
verdensmål, fx afskaffelse af fattigdom, som også
handler om noget, der vedrører os. Det samme
gælder verdensmålet om sult,
som også handler om, hvad vi
producerer, og hvordan vi
producerer fødevarer.”
Carsten Lund, vicekommunaldirektør,
Sønderborg Kommune

Hvorfor er de relevante i en
kommunal sammehæng?
Verdensmålene er en strategisk mulighedsagenda for
kommunerne for at involvere borgere, skabe platforme
for samfundsløsninger og styrke kommunernes brand og
fortælling.
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Integreret del af kommunes
kommunikation, brand og narrativ
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Fælles referenceramme for partnerskaber på tværs af sektorer, der udvikler
løsninger til samfundsudfordringer
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Branding

Trin 2

P a rt

Trin 1

Kortlægning og strategisk
alignment mellem
eksisterende tiltag på
tværs af forvaltninger
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Fælles rammer for monitorering,
måling og rapportering

Engagementsplatform for
medarbejdere og
borgerinddragelse

Nøgleindsigter fra rapporten
Større kommuner ser størst værdi
Kendskab

I de mindre kommuner kender
knap hver femte (19 %) i høj
grad eller i meget høj grad til
verdensmålene.
I de større kommuner er det
halvdelen (50 %), der i højere
grad kender til verdensmålene.

Størst betydning

Større kommuner vurderer industri,
innovation og infrastruktur samt
bæredygtig energi blandt de
vigtigste mål.

Mindre kommuner vurderer
miljøområderne som livet på land
og livet i havet blandt vigtigste
mål.

Verdensmål på ledelsesniveau
Halvdelen (50 %) af de større
kommuner er i dialog om
verdensmålene på ledelsesniveau.

Nøgleindsigter fortsat
Men kun få er i gang

Hver tiende (11 %) af alle
kommunerne har en plan for, hvordan
de skal arbejde med verdensmålene.
Det til trods for, at næsten hver tredje
kommunaldirektør mener, at
verdensmålene åbner op for nye
muligheder for partnerskaber.

Kun en tredjedel (31 %) har
kendskab til den nationale
handlingsplan.
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Deloitterapport udarbejdet på baggrund af
interview med 45 kommunaldirektører i
perioden 24/4 - 19/5 2017.

Danmarks nationale
handlingsplan
Danmark har udviklet en national handlingsplan, som
skal sikre implementering af verdensmålene i en dansk
kontekst. Handlingsplanen skal implementeres på
tværs af alle offentlige institutioner. Handlingsplanen
er bygget op om følgende fire prioriteter, som hver har
en række mål:

Økonomisk vækst og
beskæftigelse.

Muligheder, ligestilling
og frihed for alle.

Grøn omstilling,
bæredygtig brug af
naturressourcer og
energieffektivitet.

Tillid, fred
og tryghed.

Fem strategiske overvejelser
for at komme i gang
Overvej spørgsmålene for at afklare, hvordan I kan
arbejde strategisk med verdensmålene i jeres kommune:
Hvordan bidrager I til verdensmålene i dag?
Hvordan kan I bruge verdensmålene som en løftestang til at koordinere og fremme jeres arbejde på
tværs af forvaltninger?
Hvilke eksterne partnere kan I bruge for at fremme
nye tiltag og løsninger på svære samfundsudfordringer?
Hvilke organisationer og virksomheder arbejder
allerede med verdensmålene i din kommune?
Hvem har ansvaret for at udvikle en fælles plan i
kommunen?
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