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Beslutning: Opsamling på FN's verdensmål
Sagsnr. i ESDH:
18/15081
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
I forlængelse af fagudvalgenes drøftelser af indsatser, der kan understøtte FN’s verdensmål, skal
Byrådet godkende en opsamling på tværs af inputtet fra fagudvalgene.
Sagsfremstilling
Furesø Byråd har i efteråret 2018 besluttet, at kommunen officielt skal arbejde for særligt at
understøtte to af FN’s verdensmål (10: mindre ulighed og 13: bedre klimaindsats), vel vidende at
kommunen allerede har indsatser, der bredt set understøtter samtlige 17 verdensmål.
Fagudvalgene drøftede de to verdensmål på møder i marts og april med formålet at få belyst hvilke
indsatser, som kan understøtte målene på fagudvalgenes områder.
Udvalgsdrøftelserne viste overordnet, at Furesø Kommune allerede på lange stræk er på rette spor i
arbejdet med de to verdensmål. Mange af de forslag, der dukkede op i løbet af drøftelserne, er
toninger af eksisterende tiltag. En gennemgang af det eksisterende arbejde med verdensmålene er
vedlagt som bilag.
Verdensmål 10: Mindske ulighed
Følgende to forslag fra fagudvalgenes drøftelser vil ramme to vigtige målgrupper, nemlig de udsatte
børn/unge samt de ældre:



Tværgående indsats med udgangspunkt i sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken med
øget fokus på udsatte børn. Samtidig en kobling af denne indsats til en fattigdomsstrategi med
fokus på fattige børn og familier.
Digital uddannelse og opgradering. Alle skal have mulighed for at lære at begå sig digitalt.
Fremme indsats, hvor borgere hjælper borgere, fx edb-bande og tilbud via ældre sagen.

Verdensmål 13: Bedre klimaindsats
Furesø Kommune har i forvejen en skarp profil på klimaområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at
der arbejdes videre med følgende forslag i forlængelse af fagudvalgenes drøftelser.




Mål om CO2-neutrale skoler og daginstitutioner med udgangspunkt i den eksisterende indsats
med klimaambassadører i skoler og dagtilbud. Kan fx tænkes sammen med forløb i
Fremtidsværkstedet. Kan evt. udvides til også at gælde fx kommunale plejecentre og
kommunale idrætsfaciliteter.
I det videre samarbejde med erhvervslivet sætter Furesø Kommune fokus på virksomhedernes
indsats for et bedre klima og cirkulær økonomi. Fokus bliver blandt andet på at få udvalgte
virksomheder til at være spydspidser i samarbejdet. Indsatsen kan eventuelt være i et
samarbejde med DTU.

Forvaltningen foreslår desuden, at følgende tiltag kan iværksættes for at øge opmærksomheden
generelt omkring verdensmålene:
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Skolebyrådsdag med fokus på de to verdensmål. Arrangementet fortsættes og udvides med et
kommunikationsfokus, så der i ugen op til sættes bredere fokus på verdensmålene i
lokalsamfundet.
Verdensmålspris. Kan fx have virksomheder som målgruppe og uddeles i forbindelse med
nytårskuren for erhvervslivet.
Ressourceenergitjek i virksomhederne. Skal være med til at sætte yderligere fokus på
virksomhedernes energiforbrug i produktionen. Initiativet drøftes i samarbejde med
Erhvervsforeningerne.

For at det videre arbejde med verdensmålene bliver forankret bredt i hele kommunen, tages arbejdet
med verdensmålene op i relevante fora (fx på møder med lokalsamfund, dialoggruppen om Værløse
Bymidte, EKU, handicapråd m.fl.).
Der udestår en drøftelse af den videre politiske forankring af arbejdet med verdensmålene. Aktuelt
ligger ejerskabet i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle fagudvalg og partier.
Økonomiske konsekvenser
De nævnte indsatser kan have økonomiske konsekvenser. Dette vil blive belyst i forbindelse med
den konkrete planlægning og udmøntning.
Borgerinddragelse
Arbejdet med FN’s verdensmål forudsætter en aktiv deltagelse fra borgere og civilsamfund som
helhed. Mange aktiviteter rundt om i kommunen er allerede i fuld gang. Eksempelvis har en række
af skolerne valgt at bruge verdensmålene til temaarbejde.
I forhold til de foreslåede indsatser, vil der være fokus på borgerinddragelse og involvering af
relevante interessenter og eventuelt berørte borgere, når de skal udmøntes yderligere.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Byrådet har i september 2018 besluttet, at arbejdet med de prioriterede indsatser skal evalueres i
fagudvalgene med udgangen af 2020.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:
 godkende de foreslåede prioriterede indsatser i det videre arbejde med de to verdensmål.
 beslutte den videre politiske forankring af arbejdet med verdensmål.
Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019
Anbefales.

Afbud:
Lars Carstensen
Lars
Tine Hessner
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Lars Carstensen
Lars

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019
Godkendt med bemærkning om, at verdensmålsgruppen mødes og konkretiserer målene.
Afbud:
Niels Bjerre
Niels Bjerre
Niels Bjerre
Niels Bjerre

Bilag:
12035123
22048199

Åben Opsamlingsnotat til ØU på verdensmål.docx
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Åben Skemaopsamling på verdensmålsdrøftelser i udvalg
08.04.19.docx

(83077/19) (H)

