Til: Økonomiudvalget

Opsamling på verdensmålsdrøftelserne i fagudvalgene

16. maj 2019

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.

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18

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.
Den tværgående verdensmålgruppe har anbefalet, at indsatserne gerne må være
markante og bidrage til at sætte Furesø Kommune på landkortet, og at der skal
være fokus på, at indsatserne er effektfulde i lyset af de ressourcer, der i givet
fald sættes ind. Endelig anbefalede gruppen, at indsatserne har fokus på
inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv i Furesø Kommune.

1. Furesø Kommune er på rette spor
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.
Samtidig kan det konstateres, at mange aktiviteter rundt om i kommunen
allerede er i fuld gang med at sætte flere af verdensmålene på dagsordenen,
uden at byråd og forvaltning er involveret. Eksempelvis har en række af
skolerne valgt at bruge verdensmålene til temaarbejde.
I det følgende kommer en gennemgang af de to prioriterede verdensmål, og
hvordan Furesø Kommune forventer at arbejde videre med dem i forlængelse af
udvalgenes behandling.
Sådan arbejder vi allerede med verdensmål nr. 10: Mindske ulighed
Furesø Kommune har allerede en række indsatser som underbygger målet om at
mindske uligheden. Blandt andet kan der peges på følgende eksempler:










Indsatser vedr. ikke-vestlige kvinder. Er med til styrke kvindernes
ressourcer som aktive deltagere i samfundet.
Socioøkonomisk fordeling af ressourcerne til dagtilbud og skoler.
Fritidsvejledning, der fx er med til at understøtte udsatte børn og unges
fritidsliv.
Sociale klausuler ved udbud og indkøb, der er med til at sikre, at Furesø
Kommune tager et socialt ansvar i den daglige drift.
Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag blandt andet i forlængelse af
den nye politik på området. Er med til at sætte fokus på unge samt kronisk
syge.
Familiehusets indsatser målrettet socialt udsatte familier.
Samarbejde med boligselskaber om boliganvisning mv. Blandt andet er den
boligsociale indsats med til at understøtte arbejdet med de social
udfordringer i boligområderne.

Sådan arbejder vi allerede med verdensmål nr. 13: Bedre klimaindsats
Furesø Kommune har i forvejen en klar profil i forhold til indsatsen for et bedre
klima. Eksempler på, hvordan kommunen allerede arbejder med verdensmålet
er disse:










Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020. Fokus er på økologi, rent
drikkevand, grøn mobilitet, bæredygtighed på Flyvestationen samt miljø- og
klimaambassadørordningen
Energirenovering. En større del af renoveringen af kommunale ejendomme
gennemføres som energirenoveringer, som er med til at spare CO2
Tilskud og ansvar understøtter besparelser på el, vand og varme i de
faciliteter, hvor der er en fast bruger.
Mobilcykelbane. I kommunens dagtilbud før børnene mulighed for at teste
deres evner på en cykel. På den måde fremmes grøn mobilitet lige fra
børnene er helt små.
Miljø- og klimaambassadører. 100 miljø- og klimaambassadører arbejder i
Furesø Kommune for et bedre miljø og klima. Arbejdet kan blandt andet
aflæses i kommunens grønne regnskab fx ift. reduktion af CO2
Elbiler i hjemmeplejen. En stor del af kommunens bilpark bl.a. ift.
hjemmeplejen er elbiler.

Desuden har byrådet besluttet, at Furesø Kommune har som mål at sikre en fuld
CO2-kompensation for hele kommunen. Det udmøntes, så det sker i takt med, at
der skabes råderum til det i alle dele af forvaltningen via effektivisering.
Kommunens CO2-aftryk vil efterfølgende opgøres og kommunens tilsvarende
kompensationsmål reguleres årligt.

2. Prioritering af nye indsatser i forlængelse af udvalgte verdensmål
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I forlængelse af drøftelserne i fagudvalgene, foreslår forvaltningen, at en række
indsatser prioriteres i det videre arbejde, hvor de ligger naturligt i forlængelse af
eksisterende aktiviteter.
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 edbbande 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.

For alle fire foreslåede indsatser gælder, at de skal udmøntes i tæt samarbejde
med relevante interessenter og eventuelt berørte borgere.
Øget opmærksomhed om verdensmålene
Udover de konkrete indsatser der er nævnt for oven, så kan der være behov for
at øge opmærksomheden generelt omkring arbejdet med verdensmålene. Det
kan fx være nogle mindre enkeltstående tiltag, der samtidig kan ramme en
bredere vifte af målgrupper.
Et eksisterende eksempel på dette ”Danmark for målene”, som er et
arrangement, der over 6 dage i løbet af forår og sommer kommer til Furesø med
fokus på 6 forskellige verdensmål. Helt konkret vil arrangementet rykke ind på
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Værløse Bymidte og invitere borgerne til et væld af aktiviteter med fokus på de
forskellige verdensmål.
Forvaltningen foreslår desuden at følgende tiltag kan iværksættes:
 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.
Forankring af indsatsen for verdensmålene
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.
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