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Protokol – opsamling
6. møde i Verdensmålsudvalget - § 17 stk. 4 udvalget den 25. august 2020
Sted: Byrådssalen i Støvring
Formålet med 6. møde i Verdensmålsudvalget:
•

At prioritere anbefalinger fra den dialog, som udvalget har haft med netværk, unge, erhverv og
frivillighed og fællesskaber på de foregående møder.

•

At definere hvilke anbefalinger/idéer, der skal arbejdes videre med og eventuelt forslag til nye.

•

At gå i dybden med at beskrive og kvalificere de valgte anbefalinger.

Inden aftenens program har der været en foregående proces med at formulere foreløbige anbefalinger ud
fra de input, som udvalget har fået via den tidligere dialog med netværk, unge, erhverv og frivillighed og
fællesskaber. Det arbejde er lavet med afsæt i protokollerne fra de foregående møder. I processen opstod der seks temaer, som anbefalingerne blev inddelt i.

Billeder af processen med at
formulere anbefalinger og
tematisere forud for 6. møde i
udvalget.

De seks temaer er:
•

Politik og organisering

•

Klima, miljø og natur

•

Uddannelse

•

Erhverv

•

Sociale fællesskaber

•

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Side 1 af 3

Aftenen stod på arbejde i tre mindre grupper for udvalgets medlemmer. Først skulle grupperne prioritere
anbefalingerne. Alle Verdensmålsudvalgets medlemmer havde en stemme og kunne vælge alle de anbefalinger, de ønskede ved hvert tema. Det blev en til en spændende dialog i grupperne og på tværs af hele
udvalget.

Anbefalingerne prioriteres af udvalgets medlemmer.

Anden del af gruppearbejdet gik ud på at med at gå i dybden med at beskrive anbefalingerne. Hver gruppe fik ansvaret for to af de seks temaer. Kvalificeringen og beskrivelsen skete med baggrund i medlemmernes udvælgelsesproces og i nedenstående skabelon til formålet.

Side 2 af 3

I løbet af aftenen fik udvalget kvalificeret og beskrevet 17 anbefalinger. Engagementet og energien var i
top, og udvalget arbejdede intenst med opgaven.
De 17 anbefalinger, der blev formuleret i løbet af mødet, er dog ikke endelige, da udvalget skal mødes
igen den 15. september 2020 og arbejde videre med at kvalificere anbefalingerne. På mødet den 15.
september deltager også Steen Hildebrandt, som skal give feedback på udvalgets anbefalinger.

Udvalgets medlemmer kvalificerer og beskriver anbefalinger.

Side 3 af 3

