Opsamling på verdensmålsdrøftelsen i fagudvalgene
Udvalg

Indsats

Verdens- Kort beskrivelse af indsatsen mål
hvem skal gøre hvad?

Hvordan bidrager
indsatsen til at sætte
Furesø på landkortet?

USU

Skolebyrådsdagen

10 & 13

SBR kan være en
anledning til at sætte
spot på de tiltag der er
iværksat frem til nov.
2019.

USU

Fremtidsværkstedet

10 & 13

USU

Skolernes idrætsdag i
ulighedens tegn

10

Skolebyrådsdagen kobles op på
begge verdensmål og gøres
permanent. Skolebyrådet får
fortsat 100 t.kr til at fordele til
handlinger, der bidrager til at
realisere verdensmålene i Furesø.
I ugen op til gøres
Skolebyrådsdagen til en event, som
’der slås på tromme for’ i
medierne.
De to valgte verdensmål bliver en
overordnet ramme for
Fremtidsværkstedets aktiviteter.
Skolernes idrætsdag (motionsdag)
indeholder para-sport – fx
blindehockey,
ulighedsfodboldbane-

Basis for en god ny
vinkel på skolernes
motionsdag.

CO2 neutrale skoler
2030

13

Nyt mål: CO2 neutrale skoler i
2030. Stine Rahbek m.fl inddrages
ift. at etablere ’målemetode’ med
fokus på adfærd. 2020 etableres
som målemæssigt ’nulpunkt’, så
der er 10 år til at nå CO2
neutralitet.

Fokus på hvad adfærd
kan gøre

USU

Mindre ulighed
gennem holddeling

10

Skolerne toner deres holddeling, så
det i videst muligt omfang fremmer
mindre ulighed. Holddeling skal
styrke lige muligheder for at alle
elever kan blive så dygtige som de
kan ud fra deres individuelle
forudsætninger og kår, og det skal
ske i sociale fællesskaber.
Opkvalificering af ufaglærte og
kortuddannede med henblik på at
sikre rekruttering til fag, hvor vi
ved vi kommer til at mangle
arbejdskraft.
Jobcentret har opgaven.

Furesø som first mover?

Opkvalificering af
ufaglærte og
kortuddannede

10

I hvilket omfang er
indsatsen en toning af
eksisterende tiltag
(hvilket) og i hvilket
omfang er det udtryk
for nytænkning?

I hvilken udstrækning
involverer indsatsen
civilsamfundet?

Hvilken
adfærdspåvirkning
indebærer
indsatsen?

Ideen drøftes på
kommende
samrådsmøde.

SBR plus ’event’ skal
bidrage til at elever
og forældre tager et
større socialt ansvar.

Toning af eksisterende
tiltag.

USU

UBE

Hvad er
effekten af
indsatsen frem
mod 2030-sigte,
herunder
delmål for
indsatsen?

Sikrer kvalificeret
arbejdskraft til lokale
virksomheder.
Øger borgernes residens
mod strukturelle
udsving på

Nytænkning af
eksisterende
arrangement.

Forstærkning af eks.
indsats med klima
ambassadører.
Kan nytænkes med
idegenerering via
fremtidsværkstedet
eller Furesø
Innovationsprojekt.
Skal afklares i dialog
med skolerne

Øget
indtægtsgrundla
g for borgere,
mindre ulighed.

1

Indsatsen er i høj grad
en del af den
traditionelle
indsatspalette på
beskæftigelsesområdet.

Dialog og forberedelse
med parasport
foreninger.
Ideen drøftes på
kommende
samrådsmøde.
Ideen drøftes på
kommende
samrådsmøde.

I hvilken
udstrækning er
indsatsen
udgiftsneutral,
udgiftsreducerende
eller kræver
omprioritering/
finansiering

Ideen drøftes på
kommende
samrådsmøde.
Børnene oplever det
uretfærdige i at dyste
på ulige vilkår for at
få en aha-oplevelse
ift. ulighed
Målet sættes som et
rent adfærdsmål

Skal afdækkes
nærmere

Det vil stille krav til
borgere med kort
eller intet
uddannelsesniveau
om deltagelse i
opkvalificeringsforløb
i stedet for direkte

Indsatsen vil kræve
en omprioritering,
da
uddannelsesforløb
er omkostningsfulde
samt forlænger
perioden på

Basis for at udvide
samarbejde med
frivillige fx ældresagen
mv.
Ideen drøftes på
kommende
samrådsmøde.
Lav eller ingen
involvering af
civilsamfundet.

Udvalg

Indsats

Verdens- Kort beskrivelse af indsatsen mål
hvem skal gøre hvad?

Hvordan bidrager
indsatsen til at sætte
Furesø på landkortet?

Hvad er
effekten af
indsatsen frem
mod 2030-sigte,
herunder
delmål for
indsatsen?

I hvilket omfang er
indsatsen en toning af
eksisterende tiltag
(hvilket) og i hvilket
omfang er det udtryk
for nytænkning?

I hvilken udstrækning
involverer indsatsen
civilsamfundet?

arbejdsmarkedet.

UBE

Sammenhængende
indsats sikrer
rekruttering

10

Sammenhængende indsats mellem
JC og sundhedsområdet med
henblik på at sikre rekruttering til
sundhedsområdet.
Etablerer et initiativ/samarbejde
som får flere af vores borgere i
uddannelse i den kommunale
plejesektor.
Aktører er Jobcentret, Center for
Social og Sundhed samt en
erhvervsskole.

UBE

UBE

UBE

Erhvervskonference

Klima/miljø pris

Iværksætter hub

10 & 13

13

13

Understøttelse/ afholdelse af
erhvervskonference om hvordan
man bruger verdensmålene som en
vækstdriver eller
virksomhedsstrategi samt etablere
netværk – inde for målene 10 og
13
Stiftelse af en klima/miljø pris til
kåring af den virksomhed i
kommunen, som arbejder mest
kreativt med CO2 nedgang eller
bæredygtig omstilling.

Etablering af et iværksætter hub,

Sikre en stabil og
løbende tilførsel af lokal
arbejdskraft til
plejesektoren i forhold
af uddannede SOSU
hjælpere- og
assistenter.
Furesø Kommune vil
fremstå med en fremstå
som en omsorgsfuld
kommune med god
kvalitet og service på
plejeområdet
Indsatsen skal ses som
et progressiv tiltag for
at få civilsamfundet til
at støtte op om de
valgte verdensmål samt
give mulighed for at
perspektivere nye måde
at basere virksomheder
på.
Indsatsen vil primært
give opmærksomhed
lokalt.

rekruttering til
beskæftigelse ved
ledighed.

I hvilken
udstrækning er
indsatsen
udgiftsneutral,
udgiftsreducerende
eller kræver
omprioritering/
finansiering
offentligforsørgelse,
da det er yderst
sjældent at borgere
udover den
almindelige
uddannelsesalder
vælger en
forsørgelse på
SU(Statens
Uddannelsesstøtte)
Indsatsen kræver en
omprioritering i
forhold
omkostningerne til
indsats og
forsørgelse for de
voksne ledige.

Hindre mangel
på arbejdskraft
og mindske brug
af vikarer.

I højere grad en indsats,
som andre kommuner
har afprøvet før, f.eks. i
Vordingborg

Involverer ikke
civilsamfundet

Øget vejleding for
unge efter endt
folkeskole. Øget krav
til ledige om
omskoling og
uddannelse.

Øget
(bæredygtig)
vækst for
virksomheder i
Furesø

Indsatsen er inspireret
fra anden kommune,
men er afgjort et nyt
initiativ.

Høj grad af
civilsamfunds
involvering.

For det rigtige
segment af
virksomheder, vil der
kunne ske afgørende
forandringer.

Det vil kræve en
mindre
omprioritering til
afholdelse af
konferencer og evt.
opstarts facilitering
af netværk.

Nyt initiativ i Furesø
Kommune.

Det involverer i høj
grad civilsamfundet.

Høj grad af
adfærdspåvirkning,
jf. erfaringerne fra
den årlige CSR -pris

Relativ
udgiftsneutral
indsats.

Nytænkende initiativ.

I højgrad civilsamfunds

Sætter fokus

Opstart vil kræve en

Nye
arbejdspladser
Øget
opmærksomhed
på FN’s mål.
Mere
bæredygtig
produktion i
kommune.

Nytænkende initiativ.

Hvilken
adfærdspåvirkning
indebærer
indsatsen?

Lavere
udledning af
CO2
Understøtter
2

Udvalg

Indsats

Verdens- Kort beskrivelse af indsatsen mål
hvem skal gøre hvad?

Hvordan bidrager
indsatsen til at sætte
Furesø på landkortet?

der i en begrænset periode(eks. 6
mdr.) er lejefri for den enkelte
lejer, mens modydelsen er at
brugerne skal afholde workshops
og inspiration til virksomheder/
kommunale arbejdspladser/
civilsamfund om bæredygtig
omstilling
UBE

Ressource(energi)tjek i
virksomhederne

13

UDF

Udsatte og
10
overvægtige børn i
relation til sundhedsog
forebyggelsespolitikken

UDF

Børn i fattige familier

10

UDF

Børns klimabevidsthed
i dagtilbud

13

Hvad er
effekten af
indsatsen frem
mod 2030-sigte,
herunder
delmål for
indsatsen?

I hvilket omfang er
indsatsen en toning af
eksisterende tiltag
(hvilket) og i hvilket
omfang er det udtryk
for nytænkning?

arbejdet med
FN’s
verdensmål.
Giver mulighed
for et nyt og
alternativt
iværksætter
miljø.
Løbende energi
tilpasning i
virksomhederne
, så den
matcher
forandringerne i
produktionen
eller andre
påvirkninger/ud
viklinger i f.eks.
teknologi.

Initiativet er ikke nyt.

I hvilken udstrækning
involverer indsatsen
civilsamfundet?

Hvilken
adfærdspåvirkning
indebærer
indsatsen?

inddragende indsats.

bæredygtighed og
deler erfaringer med
samfundet.

Indsatsen er/var
forankret i via
ambassadører i
civilsamfundet(virkso
mhederne)

Markant fokus på
energiforbrug og
faste omkostninger
til produktion.

Ressource(energi)tjek i
virksomhederne

Initiativet er allerede
kendt. Bidrager ikke
selvstændigt til
yderligere markering.

Tværgående indsats mellem USS og
UDF, med udgangspunkt i
sundheds- og forebyggelsespolitik,
der har fokus på børn og unge. Fx
særligt tilbud til overvægtige børn
og unge, hvor det tit er
sundhedsplejerskerne henviser.
Fattigdomsstrategi i Furesø med
fokus på fattige børn. Kan være
tværfagligt, også se på voksnes
beskæftigelse. Starte med at se på,
hvem er de fattige i Furesø og så se
på hvilke redskaber de skal bruges.

Det besluttes i anden
behandlingen, hvilke
tiltag, der arbejdes
videre med.

Inddragelse af
fritidstilbud.

Det besluttes i anden
behandlingen, hvilke
tiltag, der arbejdes
videre med.

Inddragelse af
fritidstilbud.

Brainstorm:
Synliggøre klimaindsatsen overfor
børnene, del af at der allerede er
klimambassadører i dagtilbuddene.
Affaldssortering er igang.
Allerede i gang med at se på
energirenovering af dagtilbud.
Kan man arbejde med børns
bekymring for klimaet,
angstdæmpende, gennem
dagtilbud.

Det besluttes i anden
behandlingen, hvilke
tiltag, der arbejdes
videre med.

Videreudvikling, vi er
godt med på dagtilbud.
Der skal ikke opfindes
en masse nyt.

3

Stor involvering
gennem børn i
dagtilbud.

I hvilken
udstrækning er
indsatsen
udgiftsneutral,
udgiftsreducerende
eller kræver
omprioritering/
finansiering
finansiering.

Indsatsen er
udgiftsneutral.

Arbejde med
overvægtige /
fritidspas: Koster ca.
100.000 kr. årligt.

Udvalg

Indsats

Verdens- Kort beskrivelse af indsatsen mål
hvem skal gøre hvad?

Børnene som ambassadører
overfor de voksne. Kan vi lave et
koncept i dagtilbud, børnene selv
med til at definere, fx
insekthoteller.
Med afsæt i verdensmål 10 og
Forebyggelses- og
Sundhedspolitikken ønskes et
samarbejde med Udvalg for kultur,
fritid og idræt og Udvalg for skole
og ungdomsuddannelse om øget
indsats for, at de mest udsatte
børn og unge får en stabil
tilknytning til forenings- og
idrætslivet.
Med afsæt i verdensmål 13 og
Forebyggelses- og
Sundhedspolitikken ønskes
yderligere tiltag om grøn mobilitet
og bevægelse i naturen i
samarbejde med Udvalg for natur,
miljø og grøn omstilling.

Hvordan bidrager
indsatsen til at sætte
Furesø på landkortet?

Hvad er
effekten af
indsatsen frem
mod 2030-sigte,
herunder
delmål for
indsatsen?

Kendt for at gøre en
forebyggende og
vedvarende indsats for
de mest udsatte børn og
unge.
Kendt for at bekæmpe
ulighed.

Indgår i
opfølgningen på
Forebyggelsesog
Sundhedspolitik
ken

USS

Børn og unges
tilknytning til
forenings- og
idrætslivet

10

USS

Grøn mobilitet og
bevægelse i naturen

13

UNMG

Gratis offentlig
transport

10

Kommunen undersøger
mulighederne for at fremme gratis
offentlig transport i fremtidig
busbestillinger

Øget fokus på
klimavenlige boliger. De
grønne omgivelser i
Furesø lægger op til
øget brug af cykler og
elcykler. Kendt for at
være en grøn og
bæredygtig (og giftfri)
kommune.
Enkelte kommuner har
gratis offentlig
transport, men det er et
fåtal.

UNMG

Varmeforsyning

13

opvarmning skal væk fra fossil
opvarmning

Ambitiøs klimapolitik
med opvarmning.

Effekten af
gratis offentlig
transport vil
være færre
private biler på
vejene, dvs.
øget
trafikfremkomm
elighed og
formentlig
bedre
trafiksikkerhed.
Det er dog mest
sandsynligt, at
det flytter
cyklister til
offentlig
transport iflg.
MOVIA.
Lavere CO2
udledning. Vi
4

I hvilket omfang er
indsatsen en toning af
eksisterende tiltag
(hvilket) og i hvilket
omfang er det udtryk
for nytænkning?

I hvilken udstrækning
involverer indsatsen
civilsamfundet?

Hvilken
adfærdspåvirkning
indebærer
indsatsen?

I hvilken
udstrækning er
indsatsen
udgiftsneutral,
udgiftsreducerende
eller kræver
omprioritering/
finansiering

Det er et nyt tiltag.

Civilsamfundet vil
skulle ændre
transportvaner, hvis
initiativer skal have en
effekt. Det involverer
dem i høj grad.

Ændring af transport
former.

Indsatsen vil være
udgiftskrævende.
Det vil formentlig
være vanskeligt at
gøre gældende for
andre end lokale
busser (der bliver
indenfor Furesø
kommune).
Udgiftens omfang
afhænger af
busdriftens omfang
(geografisk
udstrækning og
bushyppighed).
Udgiftens omfang
skal fastlægges med
MOVIA.

Nogle initiativer er
allerede besluttet:

Kommunens opfordrer
borgere og

Påvirkning af
borgere,

Indsatsen er
allerede omfattet af

Udvalg

Indsats

Verdens- Kort beskrivelse af indsatsen mål
hvem skal gøre hvad?

Furesø Kommune vedtager Ejer og
forsyningsstrategi
Soltage på egne tage.

Hvordan bidrager
indsatsen til at sætte
Furesø på landkortet?

Ambitiøs energi
renoveringsplan for
kommunale bygninger

Hvad er
effekten af
indsatsen frem
mod 2030-sigte,
herunder
delmål for
indsatsen?

I hvilket omfang er
indsatsen en toning af
eksisterende tiltag
(hvilket) og i hvilket
omfang er det udtryk
for nytænkning?

I hvilken udstrækning
involverer indsatsen
civilsamfundet?

Hvilken
adfærdspåvirkning
indebærer
indsatsen?

kan kvantificere
nye ambitiøse
mål ved
beregning.

- Kommunale
ejendommes ambitiøse
energirenoveringsplan

virksomheder til
energi renovering og
overgang til
bæredygtig
opvarmningsformer,
ligesom kommunen vil
være i dialog med
forsyningsselskaberne.

virksomheder og
forsyningsselskabers
forsyningsstrategi og
energi optimering
hos borgere og
virksomheder.

Man kan forestille sig
civile ambassadører/
coaches

fokus på kost og
aktivitet – hele
familien

Afhænger af
tilrettelæggelsen

De bestemmer, hvem
der skal have
prise/kan få den

Mulig vis gode
eksempler, der kan
følges

Jf. tidligere

Undersøgelse af alternative energi
former som geotermi og Brug af
vand i Furesøen.

- understøtte borgere
og virksomheders klima
(som del af
handlingsplan for grøn
omstilling)

I hvilken
udstrækning er
indsatsen
udgiftsneutral,
udgiftsreducerende
eller kræver
omprioritering/
finansiering
eksisterende
budgetter.

- ejer og
forsyningsstrategien
(påvirkning af
forsyningsselskaber)
Nye initiativer:
undersøgelse af
alternative
energiformer.
KFI

Arbejde med
overvægtige børn

10

KFI

Pris for at arbejde med
ulighed

10

KFI

Pris for at arbejde med
klima, se i øvrigt under
”Pris for at arbejde
med ulighed”
CO2 neutral faciliteter
(kan koble til
eksisterende indsats)
Øvrige ideer

13

KFI
KFI

Bedre livkvalitet
og sundhed –
sparede
sundhedsudgift
er
Eventuel omprioritering
af eksisterende priser

13
Verdensmålssang – på dansk / spil
dansk
Ulighedsfodboldturnering – stort
mål/lille mål FCN mod - ?
Verdensmålsstafet – at have
stafetten indebærer, at der skal
gøres en indsats – hvorefter
stafetten gives videre (til hvem
som helst)
Frivillighed og deltagelse i
bestyrelser – mere inviterende ift
dem, der ikke er med så meget.
5

Udvalg

Indsats

Verdens- Kort beskrivelse af indsatsen mål
hvem skal gøre hvad?

Hvordan bidrager
indsatsen til at sætte
Furesø på landkortet?

Hvad er
effekten af
indsatsen frem
mod 2030-sigte,
herunder
delmål for
indsatsen?

I hvilket omfang er
indsatsen en toning af
eksisterende tiltag
(hvilket) og i hvilket
omfang er det udtryk
for nytænkning?

I hvilken udstrækning
involverer indsatsen
civilsamfundet?

Hvilken
adfærdspåvirkning
indebærer
indsatsen?

UBB

Boligpolitik

10

Furesø kommune kan
være med til at vise,
hvordan der kan skabes
billige boliger. Det har
mange kommuners
interesse – flere
kommuner, f.eks.
København og Køge er
med til at skabe
resultater på dette
område.

Etablering af
flere billigere
boliger.

Indsatsen stemmer
overens med en
kommende boligpolitik,
og understreger
behovet for billige (og
evt. mindre) boliger end
der er i dag.

Det indebærer en
dialog med
boligselskaber og
boliginvestorer.

At investorer har en
fokus på, at boliger
bliver billigere.

Det kan vise, hvordan
der kan skabes
bæredygtighedskrav til
byggeri.

Der etableres
boliger opført i
overensstemme
lse med
bæredygtigheds
kriterierne,
f.eks. grønne
tage og el
ladestandere.

Kommuneplan 2017
indeholder allerede
bæredygtighedskriterier
, som p.t. er ved at blive
revideret.

Det indebærer en
dialog med
boliginvestorer.

At investorer bygger
bæredygtigt.

Det er nok ikke disse
forslag, der sætter
Furesø på DK kortet

Jf.
arbejdsprogram
– ingen borgere
må ”efterlades
på perronen”,
men skal have
lige mulighed
for at
(selv)betjening.
Jf.
arbejdsprogram
– ingen borgere
må ”efterlades
på perronen”,
men skal have
lige mulighed
for at
(selv)betjening.
Mindre CO2
udledning – ikke
i sig selv

Jf. arbejdsprogram og
allerede en del af
indsatsen i takt med at
samfundet bliver mere
digitalt

Ja, fx Ældresagen og
andre frivillige
indsatser

Se tidligere

Forventes
udgiftsneutral

Jf. arbejdsprogram og
allerede en del af
indsatsen i takt med at
samfundet bliver mere
digitalt

Ja, fx Ældresagen og
andre frivillige
indsatser

Se tidligere

Forventes
udgiftsneutral

Se tidligere

Forventes
udgiftsneutral

Byrådet kan vedtage en boligpolitik
afspejle boligsociale aspekter,
herunder fremme billige boliger og
en boligsocial indsats.
Boligpolitikken kan reflektere
anbefalingerne fra 17.4 udvalget
om bolig social indsatser.

UBB

Bæredygtighedskrav til
byggeri

13

Det kan betyde billigere boliger,
f.eks. almen bolig +, billige og
mindre boliger.
Byrådet kan stille krav til
bæredygtighed i lokalplaner.
Byrådet kan revidere de
nuværende
bæredygtighedskriterier i
kommuneplan vil blive revideret.
Den kommende plan- og Agenda
21 strategi og kommuneplan vil
tage udgangspunkt i bæredygtig
udvikling.
Børn – pæd. digital strategi/digital
dannelse. Ældre/ikke digitale
borgere – borgere hjælper borgere,
fx edb-bande og Ældresagen.

UDI

Digital uddannelse og
opgradering – alle skal
have mulighed for at
lære at begå sig digitalt

10

UDI

Nye selvbetjeningsløsninger –
inddrage/teste på
borgere, der er mindre
digitale

10

Når kommunen implementerer
digitale selvbetjeningsløsninger
testes på borgere, der forventes at
være mindre digitale, hvor det
giver mening.

UDI

Flere møder skal
afholdes digitalt eller
via telefonmøder =

13

Muligheden for
skype/telefonmøder udbredes til
andre udvalg

Det er nok ikke disse
forslag, der sætter
Furesø på DK kortet

6

Et led i byrådets
principbeslutning om at
reducere og

I hvilken
udstrækning er
indsatsen
udgiftsneutral,
udgiftsreducerende
eller kræver
omprioritering/
finansiering
Det kan betyde, at
almene boliger
bliver billigere (og
dermed positivt
økonomiske
konsekvenser for
kommunen), men
udgiftsloftet er p.t.
en udfordring.

Det kan øge udgifter
til kommunalt
byggeri.
Kravene til private
boliger medfører
ikke udgifter for
kommunen.

Udvalg

Indsats

Verdens- Kort beskrivelse af indsatsen mål
hvem skal gøre hvad?

begrænse rejseaktivitet
UDI

Mere bæredygtig itinfrastruktur.
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Opfordre samarbejdspartnere til at
afholde møder digitalt
Fx genanvende overskudsvarme –
skal overvejes i samarbejde med
ITF

Hvordan bidrager
indsatsen til at sætte
Furesø på landkortet?

Hvad er
effekten af
indsatsen frem
mod 2030-sigte,
herunder
delmål for
indsatsen?

I hvilket omfang er
indsatsen en toning af
eksisterende tiltag
(hvilket) og i hvilket
omfang er det udtryk
for nytænkning?

målbart

kompensere for CO2
udledning
Et led i byrådets
principbeslutning om at
reducere og
kompensere for CO2
udledning

Mindre CO2
udledning – ikke
i sig selv
målbart

7

I hvilken udstrækning
involverer indsatsen
civilsamfundet?

Hvilken
adfærdspåvirkning
indebærer
indsatsen?

I hvilken
udstrækning er
indsatsen
udgiftsneutral,
udgiftsreducerende
eller kræver
omprioritering/
finansiering

Se tidligere

Forventes
udgiftsneutral

