Katalog
Sådan vil Rebild Kommune arbejde med FN’s verdensmål.

FN har i 2015 vedtaget 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Målene er formuleret ud fra en erkendelse af, at verdenssamfundet står overfor store udfordringer. Hvis ikke udfordringerne bliver løst, får de både lokale, regionale og globale konsekvenser.
På EU-niveau bliver nye initiativer og lovgivning i dag holdt op imod, om de følger verdensmålene. Den
danske regering har besluttet, at Danmark skal yde et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene, og lovforslag og andre tiltag vil derfor fremover blive vurderet i forhold til verdensmålene.
Byrådet i Rebild Kommune holdt den 13. marts 2019 visionsseminar, hvor byrådet blev præsenteret for
FN’s 17 Verdensmål. Efterfølgende drøftede byrådet, hvordan arbejdet med verdensmålene kunne tænkes ind i kommunens kerneopgaver, og den 29. maj 2019 holdt byrådet et temamøde om arbejdet med
verdensmålene.
Dette katalog indeholder en beskrivelse af, hvordan Rebild Kommune vil arbejde konkret for verdensmålene. Kataloget er bygget op omkring de verdensmål og delmål, som er særligt relevante for kommunens
kerneopgaver. Nogle initiativer er relevante i forhold til flere mål, da bæredygtig udvikling ofte handler
om tværgående initiativer. Disse initiativer er markeret med numrene på de mål, de relaterer sig til. I
”taleboblerne” er angivet her-og-nu tiltag, som iværksættes umiddelbart.
Byrådet, den 27. juni 2019

Udvalgte delmål


3.4 Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og styrk mental sundhed



3.5 Forebyg og behandl alkohol- og stofmisbrug

Indsatser


Vi lader os inspirere af DGI/DIF’s projekt ”Bevæg dig for livet”, hvor målet er at sætte Danmark i
bevægelse, motivere til fællesskab og skabe nye ideer til at dyrke idræt og motion. Alle aldersgrupper skal involveres, og naturen skal bruges aktivt som led i denne indsats. (Mål 4, 11)



Digitalisering skal bruges i sundhedssektoren alle de steder, hvor det giver mening. Det frigiver
ressourcer til de velfærdsudfordringer, vi står overfor med flere kronikere og ældre. (Mål 11)



Stadig flere børn og unge er udfordret på mental sundhed. Vi vil kortlægge udfordringer og prioritere den forebyggende indsats sammen med børnene, de unge og deres forældre. (Mål 4)



Vores sundhedsfremmende indsatser forebygger rygning og alkoholmisbrug. Vi gør en særlig
indsats i forhold til de unge.



Vi markerer gode løbe/gå-ruter på fortove, veje og i naturen.

Vi understøtter lokale
initiativer, der etablerer
nye stier

Udvalgte delmål


4.2. Giv førskolebørn lige adgang til dagtilbud af høj kvalitet



4.3. Giv alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående uddannelser



4.4. Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv



4.6. Lær alle at læse, skrive og regne



4.7. Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab

Indsatser


Vi vil have endnu mere bevægelse ind i skolen – det bidrager til sunde og aktive børn og unge.
(Mål 3)



Vi vil arbejde aktivt for et lavt skolefravær og inddrager børn og unge og familier for at finde løsningerne.



Vi sætter særligt fokus på en spændende og varieret skoledag i overbygningen - med høj grad af
medbestemmelse. (Mål 8)



Vi understøtter målrettet eleverne i at blive uddannelsesparate. (Mål 8)

FN’s verdensmål er på
skoleskemaet i Rebild
Kommune

Udvalgte delmål


6.1 Giv alle adgang til rent drikkevand



6.6 Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand



6.3 Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre

Indsatser


Vi styrker samarbejdet med vandværkerne i kommunen, så tilstrækkeligt og rent grundvand også er til rådighed i fremtiden. (Mål 11, 12, 17)



Vi opsporer aktivt fejlkoblinger i kloakkerne, så vi ikke får spildevand ud i vandmiljøet. (Mål
14,15)



Vi fortæller om vigtigheden af at værne om drikkevand og grundvand gennem oplysning og
kampagner.

Vi drikker ikke vand
fra plastflasker
Vi køber
ikke vand
i plastikflasker

Udvalgte delmål


7.3 Fordobl energieffektiviteten



7.2 Øg andelen af vedvarende energi

Indsatser


Vi indfaser biler med ikke-fossile drivmidler i vores vognpark i perioden 2020-2025. (Mål 8)



Vi vil fremme brugen af vedvarende energi, og vores planlægning understøtter dette. (Mål 11)



Vi bruger den nye energimærkning af alle de kommunale bygninger i 2020 til at spare på energien/udnytte den bedre. (Mål 8, 11)



Vi forbereder til at sætte el-ladestandere op, når vi etablerer større parkeringspladser. (Mål 8,
11)



Vi etablerer solceller på kommunale tage, hvor det er en bæredygtig investering. (Mål 8, 11)



Vi støtter NT’s omlægning til ikke-fossile drivmidler.



Vi vil etablere pendlerpladser, hvis der viser sig potentiale for yderligere samkørsel.

Fra 2020 køber Rebild
Kommune kun grøn
strøm

Udvalgte delmål


8.3 Før en politik der skaber jobs og fremmer virksomheder



8.4 Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion



8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik



8.9 Støt op om bæredygtig turisme

Indsatser


Vi arbejder tæt sammen med kommunens virksomheder om rekruttering, udvikling og vækst.



Vi støtter og arbejder aktivt for at øge kendskabet til Nordjysk Netværk for Bæredygtig Udvikling
(NBE). (Mål 7,11, 12, 13)



Vi inspirerer de unge til at vælge uddannelser inden for områder med mangel på arbejdskraft.
(Mål 4)



Vi tænker bæredygtighed ind i vores turismeindsats, både når vi samarbejder med event-aktører, udvikler nye produkter og brander Rebild som destination. (Mål 3, 6, 7, 11, 12)



Vi arbejder for, at flere elever bliver parate til at tage en erhvervsuddannelse. (Mål 8)

Vores ungeguider
hjælper sårbare unge
videre til en ungdomsuddannelse

Delmål


10.2 Styrk socialøkonomisk og politisk inklusion



10.3 Giv alle lige muligheder og stop diskrimination



10.4 Før politik der fremmer finansiel og social lighed

Indsatser


Vi vil styrke de inkluderende fællesskaber i dagtilbud, skoler og foreninger. (Mål 4)



Vi prioriterer aktiviteterne i Fælles Indsats, da en tidlig indsats øger trivsel hos de udsatte børn.
(Mål 4)



Vi arbejder for at inkludere alle på arbejdsmarkedet gennem investering i beskæftigelsesrettede
indsatser og uddannelser til borgerne
Vi arbejder for, at socialt udsatte borgere bliver en del af et fællesskab, f.eks. i foreningslivet i
kommunen.




Som arbejdsgiver spiller Rebild Kommune en aktiv rolle i, at alle får en plads på arbejdsmarkedet (Mål 3, 10)

Vi fortsætter og udvikler
den tidlige indsats for
børn og familier

Udvalgte delmål


11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige



11.6 Reducer byernes miljøbelastning



11.7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum



11.A Styrk sammenhæng mellem land og by med bedre planlægning

Indsatser


Bynær natur og stisystemer vil vi have mere af i Rebild kommune. (Mål 3)



Vi tænker bæredygtighed ind, når vi arbejder med kommunens infrastruktur.



Når vi uddeler puljemidler (f. eks. landsbypulje), skal de understøtte verdensmålene. (Mål 3,4,7
m.fl.)



Når vi planlægger, er vi opmærksom på, at det er forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund,
hvad der lokalt er bæredygtigt og det gode bysamfund.



Når lokalbefolkningen er aktiv og initiativrig, så støtter vi op om deres arbejde for bæredygtige
lokalsamfund. (Alle mål)



Vil en af vores byer gerne være verdensmåls-by og arbejde for bæredygtig udvikling af byen, så
giver kommunen en hjælpende hånd. (Alle mål)

Vi støtter et
verdensmålsbyggeri
på en kommunal grund

Udvalgte delmål


12.2 Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt



12.3 Halvér det globale madspild pr. person



12.4 Håndter kemikalier og affald forsvarligt



12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt



12.6 Motiver virksomheder til at agere bæredygtigt



12.7 Promover bæredygtighed i offentlige indkøb



12.8 Giv alle mennesker forståelse for at kunne leve bæredygtigt

Indsatser


Rebild Kommune vil, som kommunens største arbejdsplads, går foran, når det handler om affaldssortering. Derfor går vi aktivt ind i samarbejde med genbrugsvirksomheder og finder løsninger, der er bæredygtige og brugervenlige. (Mål 8, 17)



Vi justerer vores indkøbs- og udbudspolitikken i en mere bæredygtig retning.



Vi stiller krav om bæredygtighed og tænker i totaløkonomi, når vi udbyder bygge- og anlægsprojekter. (Mål 7, 13, 8, 11)

Vi arbejder aktivt for at
reducere madspild

Udvalgte delmål


13.A Implementér FN’s rammekonvention om klimaforandringer (mindsk udledning af drivhusgasser)



13.2 Opbyg viden til at imødegå klimaforandringer



13.B Styrk kapaciteten til effektiv håndtering af klimaforandringer

Indsatser


Den øgede nedbør er i fokus, når vi planlægger for nye bolig- og erhvervsområder, og vi tænker
grønne tage/grønne befæstede arealer ind i planlægningen. (Mål 11, 12)



Vi løser helst klimaudfordringerne lokalt i byerne og kombinerer med vandparkeringspladser ude
på landet efter behov. (Mål 11, 12)



Vi videreudvikler samarbejdet med Klima Rebild. Det bidrager til vidensdeling om bæredygtighed. (Mål 12, 17)

Vi forlænger klimakommune-aftalen, der udløber
2021 og fortsætter med 2 %
årlig reduktion i det kommunale CO2-regnskab frem
til 2030

Udvalgte delmål


15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i fersk vand



15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove



15.8 Begræns invasive arter



15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder



15.9 Tag hensyn til økosystemer i lokal planlægning

Indsatser


Vi arbejder for at etablere mere bynær natur. (Mål 11, 13)



Vi afholder træplantningsdag i skoler og børnehaver. (Mål 4, 11, 13)



På kommunens grønne arealer vil vi arbejde med en mere naturvenlig pleje, vi vil have flere
grønne rabatter og vilde blomster. (Mål 11, 12)



Vi arbejder som kommune hen imod at blive giftfri på kommunale arealer. (Mål 6, 11, 12)



Vi sikrer gode levevilkår for bier og insekter (eks. grønne hegn, blomstrende træer), både i lokalplanlægning og på de kommunale arealer. (Mål 11, 12)



Vi fortsætter kampen mod bjørneklo og andre invasive arter.



Når vi fælder et træ, planter vi to nye.

Fra 2020 holder vi en
gang om året træplantningsdag for alle børn i
kommunen

Delmål


17.17 Tilskynd til effektive partnerskaber



17.14 Styrk sammenhængen i politikker for bæredygtig udvikling

Indsatser


Vi nedsætter et § 17 stk. 4 udvalg, der skal inspirere og rådgive kommunen om, hvordan vi kan
arbejde for en bæredygtig udvikling.



Vi vil bruge Klima Rebild som debatforum og inspirationskilde for ideer til nye politiske initiativer.



Det undersøges, hvordan vi fremover kan indarbejde en vurdering i forhold til verdensmålene,
når der fremstilles politiske dagsordner. På den måde kan kommunens borgere følge med i,
hvordan kommunen aktivt arbejder med målene.

Vi styrker det tværfaglige
samarbejde og samskabelse med borgerne i hele
kommunen

