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Protokol 

Fællescenter Sekretariat 

 

Journalnr: 00.22.00-G01-1-19 

Dato: 16-09-2020 

Protokol – opsamling  

7. møde i Verdensmålsudvalget - § 17 stk. 4 udvalget den 15. sep. 2020 
Sted: Byrådssalen i Støvring 

 

Formålet med 7. møde i Verdensmålsudvalget: 

• At få ekspertfeedback på udvalgets foreløbige anbefalinger fra Steen Hildebrandt 

• At kvalificere udvalgets foreløbige anbefalinger omhandlende bæredygtighed med afsæt i Steens 

feedback og egne overvejelser 

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

 

På det syvende og sidste møde i Verdensmålsudvalget kiggede Steen Hildebrandt forbi og berigede ud-

valget med sin ekspertviden om verdensmålene og om Danmarks arbejde med at indtænke dem på nati-

onalt plan. Det blandt andet fra sit virke som formand for ”2030-Panelet”.  

2030-Panelet lanceret i august i år det store Vores Mål-projekt med 

197 danske målepunkter til at gøre FN's 17 Verdensmål danske.  

 

Hvad er 2030-panelet? 

2030-panelet er etableret af 2030-netværket i juni 2017, som 

et rådgivende tværsektorielt organ, der skal understøtte 2030-

netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, 

videndeling og møder med netværket omkring selvstændige 

emner. 

2030-netværket er Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s 

verdensmål og adskiller sig fra Folketingets udvalg ved at være 

et bredt funderet forum, som alle folketingsmedlemmer kan 

være en del af. 

 

Steen Hildebrandt i dialog med Verdensmålsudvalget. 

Her med Vores Mål-rapporten i hånden 
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Det var blandt andet Vores Mål-projektet, som Steen Hildebrandt gav udvalget et indblik i, og han anbe-

falede, at udvalget kunne lade sig inspirere af målepunkterne fra rapporten til at perspektivere og kvalifi-

cere de foreløbige anbefalinger, som de har lavet. 

 

”Når man skal lede, skal man vide, hvor man er, og hvor man vil hen? 

Derfor må man måle og beskrive, hvor Rebild Kommune vil hen. Man kan 

ikke altid sætte et tal på, men man kan beskrive, hvor man vil hen. Det 

er ikke nok at sige, at man eksempelvis vil have mere rent vand eller 

ligestilling. Hvad betyder eksempelvis ligestilling i Rebild Kommune, og 

hvor skal det kunne ses? Hvad skal være ændret om fire eller 10 år” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgets foreløbige anbefalinger fik gode ord med på vejen, og udvalget er, ifølge Steen, godt på vej til 

at lave yderst relevante anbefalinger til byrådet. 

”Alle anbefalingerne er spot on. De er vigtige. Arbejdet har nået en konkretiseringsgrad, der gør at byrå-

det kan have en hovedvision for arbejdet omkring bæredygtighed”. 

Steen siger videre, ”Det er vigtigt at man ser verdensmålene – ikke som et problem, men som en mulig-

hed for at gøre noget andet. Hvor gør det ondt, hvor bør vi have fokus? – det handler om at leave no one 

behind”. 

 

Efter besøget af Steen Hildebrandt arbejdede udvalget videre med at konkretisere og kvalificere deres 

anbefalinger. To nye anbefalinger inspireret af Steens besøg så også dagens lys, og udvalget udvalgte 

deres ”stjerneanbefalinger” til byrådet. 

Den 16. december 2020 skal udvalget præsentere deres 

endelige anbefalinger på et temamøde med byrådet. 

 


