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Protokol 

Fællescenter Sekretariat 
 
Journalnr: 00.22.00-G01-1-19 
Dato: 09-03-2020 

Protokol – opsamling  

4. møde i Verdensmålsudvalget - § 17 stk. 4 udvalget den 5. marts 2020 
Sted: Business Park Nord 
 

Formand for Verdensmålsudvalget Peter Hansen bød velkommen til aftenens møde, de inviterede virk-
somheder og udvalget. Herefter blev aftenens program skitseret, og de 6 virksomheder præsenterede sig 
på skift.  
 
Oplæg fra virksomhederne: 

De 6 inviterede virksomheder fortalte kort om hvilke tanker de har gjort sig om bæredygtighed (økono-
misk, socialt og miljø), og hvad der i den sammenhæng er vigtigt og bør være i fokus? 
 
Spørgsmål til gruppedrøftelse 1: 
”Hvordan kan Verdensmålsudvalget gøre virksomhederens stemme gældende i deres anbefalinger til 
byrådet?” 

 

Opsamling fra gruppedrøftelse 1, hvor virksomhederne deltog: 

• Affaldssortering som en måde at 
lave fællesskaber i lokalområdet 

• Kvalitetsuddannelse – ”dele” ele-
ver, være forskellige steder 

• Offentlige/private partnerskaber 
giver bedre kvalitet. Den der 
bygger skal eje og drive en byg-
ning, det offentlige lejer sig ind 

• Vi bør gå forrest, hjælpe verden, 
starte i Rebild. Gøre en dyd ud af 
være lille! 

• Platform for udveksling af affald. 
Skabe netværk/byttehandel. 
Kommune skal stille en platform 
til rådighed og facilitere et net-
værk.  

• Udbud – fokus på f.eks. social 
med en vis procent andel, det ar-
kitektoniske med en vis procentdel og ikke kun pris 

• Gøre det attraktivt at komme af med sit affald 
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• Institutionen har et givent behov 
og undersøger det i forhold til bæ-
redygtighed mv. og går så til 
kommunen forud for udbud og 
byggeri 

• Der skal være en gevinst for virk-
somhederne for at være bæredyg-
tige, der skal være incitamenter 

• Etablere Uddannelsespladser 

• Mindre virksomheder skal kunne 
søge hjælp for at komme i gang 
med at arbejde med bæredygtig-
hed 

• Ofte er prisen fast, men bæredyg-
tigheden giver merværdien 

• Genbruge byggematerialer, skal 
kunne dokumentere materialer tidskrævende og dyrt 

 

Spørgsmål til gruppedrøftelse 2: 
Hvordan gør vi anbefalingerne attrative for kommunens andre borgere og interessenter?  
Hvad kunne de følgende formulerede anbefalinger være? (indhold, form  og formidling)  

 
Opsamling fra gruppedrøftelse 2: 

• Dele anbefalingerne op i temaer, her og nu, lige om lidt og i fremtiden 

• Forslag til systematik: Tema: Undervisning: Dele elevpladser opfylder 4 verdensmål 

• Partnerskaber omkring affaldssortering (socioøkonomisk virksomhed) 

• Erhvervsnetværk med fælles interesser 

• Kommunen skal understøtte etableringen 
af en socioøkonomisk virksomhed 

• Udbudsform. Kigger på hvordan det ser 
ud og en ide om, hvad det koster. Sender 
det til byrådet. Det bliver konkret, hvad 
der bliver givet penge til. 

• Form til borgerne: Pixi i tekst og billeder? 

• Anbefale kommunen at blive ved med at 
inddrage borgerne undervejs i efter den-
ne proces 

• Finansiel bæredygtighed. Hvordan finan-
sierer kommunen sin kassebeholdning? 

• Tænke i mangfoldighed på arbejdspladsen 

• Kommunen kan give en bæredygtighedspris for social bæredygtighed 

• Når man indstiller til beslutning i sagsfremstillingerne til fagudvalg og byrådet, kan man screene i 
forhold til bæredygtighed. Synliggøre verdensmålene i indstillingerne. Beskrive overordnede posi-
tive og negative effekter for det enkelte mål. (ex. Positivt på 3 mål og negativt på 7) 
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• Verdensmålsretorik – forandring over tid 

• Tage sparringspartnere ind til politiske udvalgsmøder 

• Fælles oplæg/tema omkring bæredygtighed for alle undervisningsinstitutioner f.eks. en uge om 
året 

• Præmiering af virksomheder  

• Mere bæredygtighed for pengene - borgerbudget 

 

Næste møde  

• Næste møde er temaet frivillighed og fællesskaber og afholdes den 23. april 2020, hvor repræ-
sentanter for forskellige grupper af frivillige, fællesskaber, foreninger mv. vil blive opfordret til at 
deltage. Lokalitet er ikke endelig afklaret, men meldes ud i mødeindkaldelse. 

• Foredrag med Steen Hildebrandt den 29. marts i Skørping. Kl. 14 i Skørping Nykirke og kl. 15.30 
på Kulturstationen.  
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