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Notat 

Fællescenter Sekretariat 

 

Journalnr: 00.22.00-G01-1-19 

Dato: 30-10-2019 

 

Protokol – opsamling  

1. møde i Verdensmålsudvalget - § 17 stk. 4 udvalget den 29. oktober 2019 
 

Velkomst, præsentation og motivationer 
 

Peter Hansen gav en kort introduktion til arbejdet med verdensmålene.  

 

Alle medlemmer af udvalget gav mundtligt samtykke om: 

• at Rebild Kommune må tage billeder/film og bruge dem i arbejdet med FN’s verdensmål på 

sociale medier og i pressen i øvrigt.  

• at Rebild Kommune må offentliggøre navnene på udvalgets medlemmer. 

• at udvalgets mailadresser må videregives internt i udvalget i form af en mailliste.  

 

Udvalgets medlemmer præsenterede sig og fortalte kort om deres motivation for at gå ind i arbejdet. 
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Mål- og rammesætning 
 

Hvad er vigtigst for os i udvalget? 

 

Realistiske og konkrete mål. 

 

Hvad vil vi gerne arbejde med og hvordan?  

 

Der blev som udgangspunkt udpeget 10 verdensmål til det videre arbejde: 

• 3 Sundhed og trivsel, 4 Kvalitetsuddannelse, 7 Bæredygtig energi, 8 Anstændige jobs og 

økonomisk vækst, 

• 10 Mindre ulighed, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12 Ansvarligt forbrug og produktion, 

13 Klima indsats, 15 Livet på land, 17 Partnerskaber for handling 

• Verdensmål nummer 17 går igennem alle mål. 

• Udvalget ønsker på sit 2. møde at blive klogere på potentialet indenfor målet.  

 

Aktiviteter og opsøgende arbejde frem mod næste møde: 

Det blev aftalt at katalog omkring hvad der er i gang i kommunen sendes til udvalget. 

 

• Hvad gør andre kommuner? F.eks. fra Skive kommune (Esben)  

• Klima Rebild møde den 7. nov. (Torsten, Anni) 

• Kontakt til Støvring Gymnasium (Anni) 

• Er der igangsat noget i lokalrådene  

• Kontakt til Ungerådet – hvor er de i dette arbejde? Indspark til målet. (Rasmus) 

• Grøn studenterbevægelse i Aalborg (Torsten) 

• Business Rebild – (Allan) 

• Ældrerådet (Tommy) 

• Det grønne råd (Anders) 

• Bæredygtig erhvervsudvikling (Kurt) 

• HCI – Haverslev Idrætsefterskole og Lokalråd Haverslev/Ravnkilde (Anni) 

• Kontakt til Steen Hildebrandt, procesudvikler (Peter Hansen) 

• Kommunal ”scanning” (Christina, Mette) 

 

Kommer man I tanke om noget inden næste møde, som kunne være interessant at undersøge til næste 

møde melder man ind til Mette L. Dissing. 

 

Hvilket produkt vil vi aflevere til byrådet? 

Drøftes videre på næste møde. 
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Opsamling 
 

Næste møde og det følgende arbejde - Hvad er målet med det kommende møde? 

 

• Gruppere nogle af målene til næste gang. 

• Inspirere hinanden med erfaringer fra eget bagland og netværk. 

• Runde med oplæg med input omkring, hvad der rører sig. Se punkter under Aktiviteter og opsø-

gende arbejde frem mod næste møde. 

• Vi tager de første skridt til at invitere videnspersoner ind til inspiration. 

 

Langtidsplan for mødedatoer og indhold. Der udsendes en ”Doodle” vedr. dato for næste mødegang. 

Sætte retning på et produkt til byrådet. 

 

Hvad tager vi med fra i dag til det færdige produkt? 

 

Kæmpe opgave med afsæt i verdensmål nr. 17. Vi vil afdække, hvad der sker jf. udvalgets opsøgende 

arbejde frem mod næste møde for derefter at blive mere konkrete. 

 

 

Næste møde 
 

Foreløbigt program: 

• Runde i udvalget, siden sidst. Hvad har jeg fået med mig fra mit bagland mv. jf. ovenstående 

aftaler/opsøgende arbejde  

• Gruppering af verdensmål i naturlige konstellationer 

• Hvad er vores opgave og på den baggrund, hvilket produkt vil vi aflevere til byrådet? 

Give status i februar 2020 forud for byrådets visionsseminar i marts. 

• Hvad tager vi med fra i dag til det færdige produkt? 

• Hvor mange møder, varighed (mødeplan) 

• Evt. 


