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Fællescenter Sekretariat 
 
Journalnr: 00.22.00-G01-1-19 
Dato: 30-10-2019 

Protokol – opsamling  

2. møde i Verdensmålsudvalget - § 17 stk. 4 
udvalget den 28. november 2019 
 

På sit andet møde i Verdensmålsudvalget var formålet at inspi-
rere hinanden med input fra berøringsflader i baglandet og lo-
kalområde, men også at komme videre i drøftelserne omkring 
hvordan der skal arbejdes med verdensmålene, og hvilket pro-
dukt arbejdet skal munde ud i. Nedenfor kommer input fra ud-
valget: 
 
Inspiration, viden siden sidst: 
Skive Kommune: Kommissorium for partnerskaber og netværk. Verdensmål tænkes ind i alt – bl.a. 
også i planstrategien.  
Netværk på tværs med frivillig deltagelse af borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner – åben 
Facebook gruppe. Alle har et medansvar. Engagere til handling.  
Handling, håb og muligheder er kerneordene i arbejdet.  
Green Lab – et område af virksomheder, hvor de indgår i cirkulære partnerskaber blandt andet ift. ener-
gi. 
Klima Rebild: Idéworkshop, hvor klima, forbrug, produktion bliver omdrejningspunkter. 
Behov for et trækplaster til at nå endnu bredere ud.  
Støvring gymnasium: Har en innovationsklasse, som efterspørger projekter omkring verdensmålene. 
Eleverne ser verdensmålene som et vigtigt emne og udfordringerne som store problemer.  
Der er nedsat et miljøudvalg, som arbejder med forskellige tiltag bl.a. stop brug af engangsemballage, 
etablere samkørsel mv. Der er mulighed for at holde møde på gymnasiet.  
HCI (Haverslev Efterskole): Verdensmålene er integreret i undervisningen.  
Er en del af større opgave og del af projekter + en række andre tiltag. Arbejder hen imod en papirfri sko-
le, bæredygtigt køkken og nogle energibesparende tiltag. Har blandt andet sat rumføler op i forhold til lys 
på skolen. Har et ønske om at kunne affaldssortere, hvilket desværre ikke er muligt pt. pga. noget lov-
givningsmæssigt. Har selv investeret i en pappresser. 
Haverslev skole: Har i uge 41 arbejdet med verdensmålene. Gennemgående temaer var ansvarligt for-
brug og produktion, sundhed og trivsel. Har ønske om en fælles indsats på tværs af kommunen. 
Haverslev Ravnkilde Lokalråd: Ønsker muligheder for at kunne tiltrække og fastholde borgere.  
Efterspørger støtte og opbakning til initiativer. Foreslår etablering af pulje: Klima for pengene 
FGU: Ønsker et samarbejde med Verdensmålsudvalget. Vurderer at verdensmålene nemt kan arbejdes 
ind i skolens undervisning/værksteder 
Mejlby Efterskole: Er ikke så langt endnu. Mangler redskaber og viden at trække på. 
Ungeråd: Har fokus på arrangementer. Kan vi gøre noget der matcher verdensmålene. 
Grønne Studenterbevægelse: Moddemonstration i forhold til Black friday. Dialog med den yngre gene-
ration. Har en klimadagsorden. Vil gerne være spaaringspartner. 
Business Rebild: Verdensmål brugt på virksomhederne (cases) 
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Himmerlandshave Ældrecenter: Optimerer driften – (prøveprojekt) 
Ældrerådet: Er der noget konkret vil de gerne drøfte emner/inddrages. 
Det grønne råd: Der kommer snart oplæg på Teknik og Miljøudvalget. Mange interessegrupper 
Handicaprådet: Vil i gang med det nu.  
Bæredygtig erhvervsudvikling: Mange tænker verdensmål, fletter det ind i strategien. Mange vil gerne 
arbejde med verdensmålene, men mangler partnerskaber 
Behov for at konkretisere og kommunikere ambitionerne 
Definition af hvad bæredygtig udvikling er. Bæredygtig ledelse.  
 

Der kom endvidere følgene inspiration frem: 
Chora: Folkehøringer 
Klima Rebild: Lene Dahl og Ditlev Nissen, facilitator ifbm. Bæredygtige lokalsamfund.  

 
Hvordan vil vi arbejde i Verdensmålsudvalget? 
Verdensmålsudvalget drøftede i grupper, hvordan vi vil arbejde med vores valgte verdensmål og kom 
langt omkring. Som brainstorm kom følgende punkter på tavlen: 
 
De 10 udvalgte verdensmål er et udgangspunkt 
Bottom-up – inddragelse udefra 
Flere skal komme med inspiration 
Snakke områder, ikke enkelte mål 
God inspiration – aktivere borgere, meget mere af det 
Arbejde videre derfra hvor vi er 
Bruge os til at øge borgerinddragelse 
”Bæredygtighedsfestival” – spredt i kommunen, bruge møderne til planlægning  
Lave partnerskaber på tværs 
Inspiration/ideer skrives i kataloget med det samme 
Bæredygtig landsby 
Pilotskole, spreder ud til øvrige skoler 
Gymnasiet bruger kommunen i deres opgaver 
Forslag om pris til erhvervslivet 
 

 

Her og nu ideer: 
 
Postkasse på torvet 
Facebook gruppe 
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De næste skridt 
Udvalget drøftede muligheden for at holde møderne ude, hvor det sker f.eks. HCI, en virksomhed, gym-
nasiet mv. Man kunne starte mødet med et kort indlæg fra virksomheden i forhold til bæredygtighed.  
Holde dialogmøder – inspirere hinanden. 
 
Overbevise virksomheder om hvorfor det er godt at investere bæ-
redygtigt i et givent produkt/produktion mv.  
Borgeren skal også inspireres. Hvor kommer vi fra? 
Vi skal være nysgerrige 
Netværk – fora 
Være det gode eksempel 
”Bearbejdningsmaskine” 
Bortadoptere nogle af målene til andre 

 

Møderække 
De forelagte mødedatoer blev godkendt. Der udsendes mødeindkaldelse på de foreslåede datoer til ud-
valget.  
Der udsendes oversigt med kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer til udvalget.  

 

Næste møde: 
Ønske om at holde møde på en virksomhed.  
§17 stk. 4 udvalg som en ”bearbejdningsmaskine”, involvering, engageringsmaskine 
Tiltag der kan fodre maskinen. Hvad kan det være? 
Blive ved med at søge inspiration 
Der laves pressemeddelelse  
 
OBS: Deadline for inspiration/input til næste møde er torsdag den 16. jaunar 2020.  
 

Bilag: 
Kontaktoplysninger 
Mødedatoer for Verdensmålsudvalget  
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