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Protokol – opsamling
5. møde i Verdensmålsudvalget - § 17 stk. 4 udvalget den 24. juni 2020
Sted: Byrådssalen i Støvring
Aftenens tema var ”fællesskaber, frivillighed og partnerskaber”. På mødet var der inviteret gæster
fra diverse råd, arbejdsgruppen for frivilligcenteret, alternative boformer mv. Formålet med mødet var at
få input fra de deltagende gæster omkring ”fællesskaber, frivillighed og partnerskaber”. Input der kan
inspirere og kvalificere udvalgets anbefalinger om bæredygtighed og kommunens arbejde med verdensmålene til byrådet. Anbefalingerne skal præsenteres for byrådet i efteråret 2020.
Formand for Verdensmålsudvalget Peter Hansen bød velkommen til aftenens møde, de inviterede gæster
og udvalget. Herefter blev aftenens program skitseret, og deltagere præsenterede sig på skift.
Inspirationsoplæg:
Der var inviteret to eksterne oplægsholdere, som også deltog i gruppedrøftelser ved bordene efterfølgende:
Første oplæg var Zacharias Brix Madsen, Grøn Agent ved Bæredygtighed og Udvikling, Aalborg kommune. Han fortalte om deres arbejde med Verdensmål, Bæredygtighedsfestivalen og frivillighed, herunder forskellige måder at inddrage frivillige på og de forskellige perspektiver og faktorer, der giver de frivillige lyst til at engagere sig.

Andet oplæg var Nikoline Linnemann Prehn, Verdensmålsambassadør ved Dansk Ungdoms Fællesråd.
Hun fortalte om rollen som Verdensmålsambassadør, og hvordan de i løbet af det næste års tid skal ud
og inspirere andre unge til at engagere sig i Verdensmålene og bæredygtig udvikling. Nikoline nævnte
betydning af fællesskab og håb i arbejdet med verdensmålene, og hvordan de er tæt forbundne og driverne for, at vi engagerer os og tror på en bedre fremtid. Hun fremhævede, at lidt også nytter, og det
ikke skal afholde nogen i at gøre en forskel. Heller ikke en lille kommune som Rebild.
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Spørgsmål til gruppedrøftelse 1:
”Hvordan kan Verdensmålsudvalget gøre jeres organisations/råds/fællesskabs stemme gældende i deres
anbefalinger til byrådet?”

Opsamling fra gruppedrøftelse 1, hvor gæsterne deltog:
•

Oprettelse af frivilligcenter – samle det mere. Fødselshjælper på frivilligcenter blandt andet i
forhold til at skabe fællesskaber og synergier på tværs af forskellige friviliige aktører.

•

Mental sundhed – hvordan kan Rebild Kommune række hånden ud?

•

§ 18 – tænke verdensmål ind i ansøgningen.

•

Spille hinanden bedre. Tænke Verdensmålshensyn ind på de rigtige tidspunkter i nye
beslutningsprocesser og initiativer.

•

Fællesskab og mening. Hvordan kan det blive meningsfyldt at bidrage? Følelsen af at bidrage er
vigtig.

•

Betoning af handicappede som en gruppe af mennesker, der har engagement og ressourcer.
Tænke dem ind i forskellige projekter, opgaver, indsatser eksempelvis i forhold til hjem til bier,
affaldshåndtering etc.

•

Verdensmålsdag ved St. Øksesø med 17 verdensmål/poster. Handicaprådet har noget i
støbeskeen.

•

Samkørsel/delebilsordning (MÅL 13). Landsbyrådet har taget hul på det med den første
delebilsordning. Gerne udbredelse af samkørsel og delebilsordninger

•

Bredbåndspulje. Formål - flere folk kan arbejde hjemme og/eller starte egen virksomhed. Hjælp
til ansøgning. Dårlig mobil/internetdækning i mange små byer.

•

Hvordan kan vi aktivt inddrage kommunens borgere?
17 workshops spredt rundt i Rebild Kommune. Tanken er, at det skal være mere hands on.

•

Hvordan kan man inspirere til at arbejde med Verdensmålene? Digitale platforme, hvor man
byder ind.

•

Kulturen skal anvendes mere som katalusator for og til formidling af Verdensmålene. Lave nogle
flere ting på tværs, som kan blive koblet op på Verdensmålene.
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•

Alle kommunale organisationer og virksomheder bør vælge en Verdensmålsambassadør. Rebild
Kommune som tovholder.

•

Hjemmeside med informationspunkter for alle 17 verdensmål. Forslag: Hvad kan du gøre i
forhold til eksempelvis transport, hvis du vil handle mere bæredygtigt? Har man ting andre kan
låne eller måske kåring af ”Bedste ide”, ”Mest klimavenlige middagsret”.

•

Ved ansøgning til diverse puljer – det bør være et kriterie at komme omkring verdensmålene.

•

Forslag om en konkret APP, der kan understøtte og fællesskaber og indsatser om bæredygtighed
på tværs af interesser og Rebild Kommune.

•

Hvordan får vi de unge på banen?

•

Opfordre til, at alle råd og foreninger bliver involveret mht. Verdensmålene, så de gode idéer
bliver delt.

•

Ved dagsordenspunkt til fagudvalg, økonomiudvalg og byråd kan der være et punkt, som hedder
Verdensmål/bæredygtigthed på samme vis som økonomi. Det vil sige de tre parametre økonomi,
social og miljø.

•

Mulighed for at affaldssortere i foreninger etc. Det kan man ikke nu.

•

Tilgængelighed for fællesskab for alle – unge som ældre medborgere.
En digital funktion, hvor man kan melde oplysninger ind til andre medborgere, herunder hvad
man gerne vil bidrage med eller mangler.

•

Test-landsbyer/testcentre. Det kan være omkring f.eks. selvforsyning.

•

Nedbryde siloer både forvaltningsmæssigt og geografisk.

•

Lave forsøg – eksempelvis med elcykler. Vigtigt med sikre forbindelser - stier.

•

Postkasse på byens torv til forslag om indsatser, der skal fremme arbejdet med Verdensmålene.

•

Større tilgængelighed til natur i landsbyer.
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Efterfølgende samlede Verdensmålsudvalget op på aftenens drøftelser:
Hvad tager vi med os videre fra drøftelserne i dag?
Hvad var særligt interessant/inspirerende og hvorfor?
Opsamling i verdensmålsudvalget:
•

Bæredygtige byer og lokalsamfund – tilgængelighed og ensomhed. Hvordan kan vi finde den
gruppe, og hvad kan vi gøre for dem?

•

De små landsbyer har ikke adgang til naturen.

•

Mobilitet/bæredygtighed.
Adgang til Støvring på cykel fra oplandsbyerne.

•

Argumenter for bæredygtighed ved ansøgninger – økonomisk, miljømæssigt og socialt.

•

APP/hjemmeside/portal der kan facilitere gode tiltag/idéer og skal grundlag for fællesskaber.
Samling/vidensdeling/synlighed

•

Forslag: Hvordan implementerer foreningerne Verdensmålene? Hvad gør de konkret for at arbejde med bæredygtighed?

•

Hvad vil byrådet gøre i sin måde at arbejde på for at går forrest. Hvordan kan man lave inddragelse på en anden måde?

Næste møde
På næste møde - det 6. i rækken den 25. august 2020 - går udvalget mere i dybden med formuleringen
af konkrete anbefalinger, og hvordan de præsenterer dem for byrådet. Her vil de tage afsæt i de input,
de har fået gennem dialogen med forskellige aktører; eget netværk, unge, erhvervslivet og repræsentanter fra fællesskaber, frivillige og partnerskaber.
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