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Fællescenter Sekretariat 
 
Journalnr: 00.22.00-G01-1-19 
Dato: 05-02-2020 

Opsamling  

Verdensmålsudvalgets deltagelse ved lokalrådsmøde den 4. februar 2020 
Sted: Kulturstationen i Skørping 

 
Blandede grupper på tværs af medlemmer fra Verdensmålsudvalget (4 borgere og formanden), Lokalråd 
og øvrige byrådspolitikere. I alt ca. 25 mødedeltagere.  
 
I grupperne blev drøftet følgende spørgsmål: 

Hvordan kan Verdensmålsudvalget gøre lokalrådenes stemme gældende i deres anbefalinger 
til byrådet?Hvad kan en konkret anbefaling være? 

 
Hjælpespørgsmål: 

• Hvilke verdensmål betyder noget for jer i lokalrådene, og hvorfor er det dem, der er vigtige? 

• Hvilke konkrete forslag/tiltag vil I gerne, at Verdensmålsudvalget giver videre i sine anbefalinger 
til byrådet? 

• Hvordan mener I, at Rebild Kommune aktivt kan inddrage kommunens borgere i arbejdet med 
verdensmålene? 

 

Som opsamling herpå kom følgende input: 

• Mål 11 – kigger på hele områder, kigger på balancer mellem skov, byer, marker, søer mv. 

• Særlige boliger i Herning - Fællesbo Herning 

• Rent drikkevand 

• Kommunen kigger på verdensmålene i sine beslutninger 

• Miljø, affald, sundhed 

• Natur og fællesskab vægter højt ved tiltrækning  

• Fokus på foreningsliv, skoler, indkøb mv. i lokalsamfund 

• Involvering, hvordan kan lokalrådene inddrages? 

• Partnerskaber 

• Kan man lave eksperimenter på særlige byggeområder med fokus på særlige materialer mv.  

• Man kan arbejde med det sociale i lokalrådene 

• Samle aktiviteterne 

• Sundhed for pengene var et godt projekt som samlede nye mennesker – forebyggede bl.a. en-
somhed 

• Mulighed for affaldssortering på institutioner og i byerne 

• Genbrug: Tøj, hårde hvidevarer – Genbrugs værksteder (socialt projekt) 
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• Søge inspiration i byrådets katalog fra juni 2019 (som ligger på kommunens hjemmeside 
link til hjemmesiden FNs verdensmål er sendt til alle lokalråd dagen efter mødet. 

• Livet på land 

• Butiksliv i lokalområderne 

• Energi og bæredygtighed (sol, vind) Klima 

• Skovrejsning, vildhaver 

• Børn og unge bliver fortrolige med bæredygtighed 

• Lokalråd vil bakke op om kommunens forslag 

• Grønne hvidevarer i Nørager. (Den 4. april 2020 kl. 10-12 er der åbent hus) 

• Koble social fællesskaber, lokalområderne er gode sparringpartnere  

• Børn på en skole får penge af borgerforening ved at hjælpe med affaldsindsamling 

• Infrastruktur og sikker skolevej skal spille sammen med verdensmål 

• Alle må bidrage og deltage 

• RK som grøn profil 

• Få ledere til at tænke bæredygtighed, rollemodeller 

• Sundhed = trivsel 

• Yderligere affaldssortering, inspiration fra andre  

• At lokalrådene løbende kan sende anbefalinger til Verdensmålsudvalget 

• Starte med børnene. Svært at engagere dem på ungdomsuddannelser. Måske fokus på folkesko-
lerne 

• Spørge de unge hvad der er relevant for dem 

• Muligheder for at komme ud i naturen 

• Bibeholde +60 i lokalsamfundene 

• Virksomhederne skal også til at sortere 

 

 

 

Verdensmålsudvalget tager de mange fine input med i de videre drøftelser af anbefalinger til byrådet.  
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