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FOLKEHØRINGER

Det var virkelig positivt at opleve 
deltagernes kæmpe engagement og 
den energi, de lagde i arbejdet. Nogle 
idéer var konkrete og i virkeligheden 
lige til at realisere. Andre var mere 
komplekse og visionære og kræver  
politisk vilje og opbakning, hvis de 
skal omsættes til handling, men med 
stort potentiale.

Julie Christine Artke, 
programansvarlig, 

Foreningen Folkemødet

Hvert år finder Folkemødet sted på Bornholm over fire intense dage. 
I 2019 var FN’s Verdensmål tema for Folkemødet, og som optakt til 
mødet ønskede Foreningen Folkemødet at få borgere rundt omkring 
i Danmark engageret i dialog om verdensmålene. Den demokratiske 
samtale, der foregår i Allinge under Folkemødet, skulle bredes ud til 
hele landet.

Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 udviklede og afholdt derfor 
borgerinddragende folkehøringer om verdensmålene sammen med 
fem kommuner: Fredericia, Odense, Ballerup, Middelfart og Slagelse. 
Over 200 borgere blev involveret og kom med i alt 222 idéer til, hvor-
dan vi bedst indfrier verdensmålene.

Høringerne bestod i en spørgeunder-
søgelse om borgernes holdning til 
verdensmålene og præsentation og 
udvikling af borgernes egne medbragte 
idéer. Gennem høringerne blev delta-
gerne inspireret til at påtage sig rollen 
som verdensmålsagenter og være med 
til at skabe lokale tiltag for et bære-
dygtigt samfund. Folkehøringerne har 
også involveret borgmestre, lokale po-
litikere og ansatte kommunerne i den 
direkte dialog med borgerne og skabt 
nye erfaringer med borgerinvolvering.

Til selve Folkemødet på Bornholm blev 
høringerne formidlet gennem en udstil-
ling og et dialogmøde i Folkemødehuset. 

Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 håber med dette idékatalog 
med både borgernes idéer og resultater fra spørgeundersøgelsen, at 
borgere, kommuner og institutioner over hele landet lader sig inspirere 
til at skabe handling for verdensmålene.
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HIGHLIGHTS FRA
FOLKEHØRINGERNE

90%

74%

NORMER 
OG KULTUR

MØDET 
PÅ TVÆRS

72%

90%

mener at: 
”Verdensmålene er vigtige  

for mig som borger”

er villige til at ændre 
nuværende vaner for at 
bidrage til indfrielse af 

verdensmålene

Borgerne mener, at normer 
og kultur har stor betydning 
for, om vi kan opnå målene 
i 2030. Derfor skal vi være 

meget mere bevidste om at 
arbejde med vores mindset  

og vaner, da de netop afspejler  
vores normer og kultur.

SVAR FRA SPØRGEUNDERSØGELSEN:

GENNEMGÅENDE UDSAGN FRA PLENUMDISKUSSIONER FRA ALLE HØRINGER:

kunne især godt tænke sig at 
samarbejde med kommunen 

om verdensmålene

mener at: 
”Kommunene har i høj grad 

ansvar for at indfri 
verdensmålene”

Borgerne synes, at det er både 
spændende, udfordrende og 

horisontudvidende at møde og 
arbejde sammen med andre 
borgere – på tværs af alder, 
baggrund, social status og 

faglighed - om idéer til  
indfrielse af verdensmålene.
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Du sidder med et idékatalog i hånden, der udspringer af fem folkehø-
ringer om verdensmålene, som i foråret 2019 blev holdt i fem danske 
kommuner. Kataloget er dels en introduktion til høringerne og en 
opsamling på erfaringerne derfra, dels et katalog over de 222 idéer, 
som kom ud af høringerne.

De indledende sider introducerer til verdensmålene, metoden bag  
høringerne og kort til de fem kommuner og deres arbejde med verdens- 
målene. Herefter følger resultaterne af en spørgeundersøgelse, der 
blev gennemført som en del af høringerne. Størstedelen af kataloget 
handler om borgernes idéer. Alle de idéer, der blev præsenteret til  
høringerne, er taget med, men de er blevet redigeret og forkortet for 
at få plads til dem alle.  

Af de 222 idéer blev 59 idéer udvalgt og videreudviklet af borgerne 
under folkehøringerne, og de præsenteres først som ’prioriterede 
idéer’. Derefter følger ’øvrige idéer’. 

Alle idéer er opdelt i fire overordnede kategorier med 
forskellige farvekoder:

SÅDAN BRUGER DU 
IDÉKATALOGET

SUNDHED OG SAMFUND

UDDANNELSE OG OPLYSNING

RESSOURCER OG FORBRUG

NATUR OG INFRASTRUKTUR
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For hver idé er 1-2 relevante verdensmål angivet:  De ’prioriterede 
idéer’ med verdensmålsikonerne, som vi kender dem, og de ’øvrige 
idéer’ med følgende, formindskede verdensmålsikoner: 

Desuden fremgår det via følgende runde ikoner, hvilken kommune 
idéen stammer fra:

De fem folkehøringer blev initieret af Foreningen Folkemødet og  
udviklet og afholdt af CHORA 2030 i samarbejde med de fem kommuner. 

Kataloget er samlet og udgivet af CHORA 2030.
Alle idéer er til fri afbenyttelse. 

God fornøjelse! 

1 7 132 8 143 9 154 10 165 11 176 12
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    KOMMUNEFORKORTELSER 

        Slagelse Kommune          Middelfart Kommune

        Ballerup Kommune          Fredericia Kommune 

        Odense Kommune
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VEJEN TIL SUCCES ER  
BORGERINDDRAGELSE

FN’s 17 Verdensmål er den mest ambitiøse 
plan og vision, der er skabt for vores fælles 
fremtid. Med 17 mål, 169 delmål og tilslutning  
fra FN’s 193 medlemslande udgør verdens- 
målene en plan for globale samfundsændringer 
mod en bæredygtig fremtid. Målene er ikke 
uafhængige af hinanden, men forbundet i én 
helhed. Således er det ikke overraskende, at 
vi som samfund også skal tænke i helheder 
for at indfri målene. 

Folkehøringerne og dette katalog taler sit 
tydelige sprog: Danskerne skal og vil ind-
drages i udviklingen og implementeringen 
af bæredygtige løsninger på vores fælles 
udfordringer. Borgerne vil gerne ændre vaner, 
komme med idéer og være med til at indfri 
verdensmålene. De er sådan set allerede i 
gang. Men resultaterne viser også, at det er 
staten og kommunerne, der skal vise vejen 
og gå forrest. Dem er dem, der skal sætte 

de overordnede rammer og delmål. Det er dem, der skal muliggøre 
ændringer. Det er dem, der skal invitere befolkningen med. 

Med dette katalog viser vi én vej til at inddrage danskerne. I kataloget  
beskrives værktøjerne til at involvere borgerne i folkehøringer; hvor 
man som kommune eller stat kan læne sig op ad vores, CHORA 2030 
og de fem kommuners erfaring. Gennem folkehøringer skabes et 
samarbejde med borgerne om udviklingen af konkrete løsninger, og 
ved at inddrage dem bliver de verdensmålsagenter i indfrielsen af de 
fælles mål.  

Så opfordringen fra Foreningen Folkemødet er klar: Inddrag danskerne 
i arbejdet både på lokalt og nationalt plan. Det er befolkningen, der 
i sidste ende skal gøre beslutningerne til virkelighed. Samtidig viser 
vores erfaring, at borgerne sidder på stor viden og idérigdom. De  
kan tænke i andre rammer og sidder med den praktiske erfaring i  
forhold til at skabe ændringer i hverdagen. For det er kun ved at gøre 
verdensmålene til hverdagsmål, at vi kan nå i mål inden 2030. 

INDLÆG AF:
Jann Sjursen,
Formand i Foreningen Folkemødet

FOTO: Pelle Rink Photography
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KOMMUNERNE 
SPILLER EN 

AFGØRENDE ROLLE
Megen lovgivning og samfundsplanlægning 
udmøntes i kommuner og regioner. Skal der 
ske store ændringer i Danmark, skal kommu-
nerne være med og gå forrest. 
 
FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvik-
ling er den nye strategiske dagsorden overalt 
i verden - også i danske kommuner. De 17 
mål handler ikke om justeringer, men om at 
transformere verden, det vil sige kommuners, 
husholdningers, virksomheders og andre 
samfundsaktørers organisering og adfærd. 
Vi kan allerede nu se, at danske kommuner 
er hurtige til at se, udnytte og tage ansvar 
for dette. Mange borgere og virksomheder 
har også engageret sig i verdensmålene. 
Men ingen kender præcis den vej, der skal 
tages gennem transformationen. 
 
Som i alle former for transformation, hvad 
enten det er i den enkelte familie, virksomhed,  
kommune eller i regionale og globale  
sammenhænge, må nogen gå forrest. Nogen 
må finde vej og vise vej. Nogen må tage 
initiativer. Sådan er det også med verdensmålene. 
   
Initiativet med folkehøring om verdensmålene har givet fem kommuner 
og deres borgere mulighed for at prøve nye veje med at skabe lokalt 
engagement for verdensmålene. Folkehøringerne har dermed skabt 
væsentlige erfaringer og øget engagement om transformation i en 
vigtig tid. 

INDLÆG AF:
Steen Hildebrandt, 
Ph.D., professor og adjungeret professor &

bestyrelsesformand i CHORA 2030

FOTO: Chora Connection
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FN’S 17 VERDENSMÅL

FN besluttede i 2015 17 mål for verdens bæredygtige udvikling frem 
til 2030. Det er første gang i verdenshistorien, at der er sat konkrete 
mål for den samlede globale udvikling og for både udviklede lande 
og udviklingslande. Målene og visionerne er både ambitiøse og nød-
vendige i lyset af klimaforandring, det voksende ressourceforbrug og 
voksende ulighed.

Det er regeringerne i landene i FN, som på 
nationalt niveau har ansvaret for målene, 
men når det kommer til det egentlige arbejde 
med at opfylde målene i danskernes hver-
dag, spiller kommunerne en helt central rolle. 
Dels fordi kommunerne har et bredspektret 
ansvar i forhold til blandt andet social- og 
sundhedsområdet, skoleområdet, klimasik-
ring, naturforvaltning, arealplanlægning og 
affaldshåndtering, dels fordi kommunen kan 
agere brobygger mellem borgernes idéer og 
staten og borgerne imellem. 

Et centralt element i kommunernes arbejde 
med verdensmålene er borgerinddragelse, 
da alle nødvendigvis må inddrages for at 
kunne forandre et samfund. Folkehøringerne 
er en del af den inddragelse af borgerne. 
I den økonomiske aftale mellem staten og 
kommunerne er der både i 2018 og 2019 
indskrevet, at kommunerne skal arbejde 
med verdensmålene. Der er dog ikke afsat 
specifikke midler til arbejdet. Eller særlige 
krav. Der findes heller ikke en manual for, 
hvordan en kommune arbejder med verdens- 
målene. 

Nogle danske kommuner har allerede lagt 
en klar strategi for deres arbejde med ver-
densmålene og inddrager målene konkret 

i kommunens virke. Andre er i en mere indledende fase, og nogle er 
først ved at finde deres vej ind i dette nye univers. 

Læs mere om verdensmålene på www.verdensmaal.org.



FOLKEHØRINGER OM VERDENSMÅLENE 2019 13

FOLKEHØRINGER OM 
VERDENSMÅLENE  

– HVORDAN?

Folkemødet ønskede at skabe demokratisk samtale og dialog om 
verdensmålene. Derfor skulle borgere rundt om i Danmark inddrages. 
Men for at skabe engagement om verdensmålene og give deltagerne 
ejerskab var det for Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 vigtigt, 
at borgerne også skulle bidrage med egne idéer til opnåelse af målene.  
Alle deltagere blev derfor stillet samme opgave:

Ud fra dit udgangspunkt, din erfaring og 
dine visioner og drømme for fremtiden, 
hvad er så din helt konkrete idé til projek-
ter eller handlinger, der bidrager positivt til 
at opnå et eller flere af verdensmålene?

Folkehøringerne skulle forankres centralt 
i kommunerne, så høringerne ikke blot 
fungerede som mindre enkeltstående 
begivenheder, men også kunne være med 
til at sætte gang i yderligere bæredygtig 
omstilling i kommunerne.

Derfor indledte Foreningen Folkemødet og 
CHORA 2030 en dialog med forskellige 
kommuner for at finde frem til fem med 

kapacitet til at arrangere en folkehøring og samle et bredt udsnit af 
borgerne – og med et ønske om at sætte yderligere fokus på integre-
ring af verdensmålene i kommunen. 

Ingen ved, hvordan verdensmålene 
skal indfries, fordi der er så mange 
forskellige parametre, inklusiv  
økonomi, som skal tilgodeses.  
Derfor er der brug for eksperimenter 
til at skabe nye partnerskaber og 
bringe nye idéer på bordet, eksem-
pelvis sammen med kommunens 
borgere. Folkehøringerne er netop 
sådan et eksperiment.

Helene Bjerre-Nielsen, 
direktør, 

CHORA 2030
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KØREPLAN FOR EN FOLKEHØRING 
OM VERDENSMÅLENE

Deltagerne møder op forberedt. De har sat sig ind i verdensmålene, 
de medbringer deres egen idé til forandring og har forberedt en kort 
præsentation af dem selv og deres idé. De er på forhånd blevet infor-
meret om, at alle idéer - både ’de prioriterede’ og ’de øvrige’ - vil blive 
en del af et endeligt idékatalog med alle idéer fra de fem folkehøringer.

Høringen starter med korte oplæg fra 
borgmesteren, lokale byrådsmedlemmer, 
udvalgsformænd og fra repræsentanter fra 
Foreningen Folkemødet. Dernæst besvarer 
deltagerne en spørgeundersøgelse om  
verdensmålene, og så bliver deltagerne 
delt ud i grupper, hvor de præsenterer  
og debatterer deres idéer til at indfri  
verdensmålene.

Ved fælles afstemning prioriterer grupperne nogle 
af idéerne, som deltagerne videreudvikler på.
Opgaven lyder på at gøre idéerne mere konkrete 
og inddrage flere vinkler og mulige aktører for 
realisering. Deltagerne bliver også bedt om at 
finde de tre skridt, som man reelt kan tage i  
morgen for at få sat gang i idéen.

En helt grundlæggende del af den ind-
dragende metode er at skabe rum for 
engagement og idéudveksling og give 
deltagerne en oplevelse af, at alle deres 
input er værdifulde. Samtidig giver hørin-
gerne deltagerne mulighed for at møde 
andre engagerede borgere og udveksle 
holdninger og idéer. Det skaber grobund 
for, at deltagerne efterfølgende kan finde 
sammen og i fællesskab være med til at 
realisere nogle af idéerne.

For at opnå verdensmålene
er det væsentligt, at vi tænker
dem alle 17 som et dominospil,

der hænger sammen, og indrømmer
de mangler, Danmark

selv har!

Borger i Odense

Vi skal gå flere sammen om
åbent at kræve handling, så de,

der undlader eller ikke tør,
kommer ud af busken –

og med på vognen.
Det er den nye virkelighed.

Borger i Slagelse

Alle idéer kunne bringes i spil 
- store som små, 

simple som komplekse.

Borger i Slagelse
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FFM, 17 Verdensmål 
og CHORA 2030

5 kommuner 
(og fem borgmestre)

200 borgere

Idégenererende folkehøring

Udstilling og opsamling Overrækkelse og idékatalog

Idékatalog ud til alle

Foreningen Folkemødet (FFM) beslutter sig for, at FN’s 17 Verdensmål skal 
være hovedtema på årets folkemøde. De vil gerne starte den demokratiske 
dialog forud for Folkemødet og høre danskerne om deres viden og holdninger 
til verdensmålene.
 
FFM går sammen med CHORA 2030, som udvikler og planlægger  
5 borgerinddragende og idégenerende udviklingsworkshops i samarbejde 
med 5 kommuner rundt omkring i Danmark.

Disse workshops afholdes april-maj 2019 og samler over 200 borgere.

Kommunen udvælger 
en bred gruppe af 
borgere (ca. 50)  
og inviterer dem  
personligt til en 4 
timers workshop.

Til høringerne giver borgerne deres viden og holdninger om verdensmålene til kende 
via et digitalt spørgeskema. De medbringer desuden i alt 222 idéer til, hvordan vi 
kan opnå verdensmålene inden 2030. 59 af idéerne prioriteres under workshop- 
delen af høringen og viderebearbejdes.

Under Folkemødet præsenteres 
resultaterne af de fem workshops til en 
udstilling i Folkemødehuset. Der bliver 
også afholdt en opsamlende workshop, 
hvor erfaringerne deles og diskuteres.

Resultaterne fra spørgeundersøgel-
sen og alle borgernes idéer samles 
i idékataloget, som overrækkes til 
politikere i efteråret 2019.

Idékataloget lægges ud i PDF- 
format, frit tilgængeligt for alle.

pdf

DET OVERORDNEDE 
FORLØB
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pdf

Alle borgere (ml. 30-50) møder forberedte op til 
workshoppen. De har forberedt sig på tre måder:
1.  har sat sig ind i FN’s 17 verdensmål
2.  har medbragt en personlig idé til at realisere 

målene inden 2030
3.  har forberedt sig på at præsentere denne idé 

over for de andre til workshoppen

Borgmester og andre fra  
kommunen siger velkommen.
Herefter korte inspirationsoplæg.

Der gennemføres en digital spørge- 
undersøgelse om borgernes indsigt i 
og holdninger til verdensmålene.

Borgere opdeles i 
mindre grupper

De prioriterede idéer  
viderebearbejdes.

Idéerne debatteres i gruppen, 
og 3 idéer prioriteres.

Alle præsenterer 
sig selv og sin 
medbragte idé.

Alle grupper præsenterer deres 
prioriterede idéer for hinanden.

Alle idéer indsamles og indgår 
i samlet idékatalog for alle 5 
høringer.

PROCESSEN PÅ  
DAGEN
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DELTAGERE

Når en kommune afholder en klassisk borgerhøring, sker invitationen 
ofte via annoncer i de lokale aviser og på kommunens hjemmeside. 
Det kan også være annonceret på for eksempel biblioteket eller i 
Borgerservice. Til folkehøringerne om ver-
densmålene var målet at opnå en blandet 
sammensætning af deltagere på tværs af 
interesse- og fagfelter, køn, alder og social 
baggrund, så deltagerne repræsenterede et 
så bredt udsnit af borgerne i kommunen som 
muligt. 

Folkehøringerne skulle ikke kun være for de 
allerede aktive og engagerede i kommunen, men også for dem, der 
normalt ikke deltager til borgermøder, men som alligevel har noget 
på hjertet. Det ville give mulighed for at afprøve formodningen om, 

at når borgere med forskellige 
baggrunde, forudsætninger og 
erfaringer sættes sammen, bidrager 
det ikke bare med gode indsigter, 
diskussioner og nye idéer, men er 
også med til at skabe nye engage-
rede borgere.

Derfor blev de deltagende kommuner bedt om at gå andre og nye 
veje for at opnå et (mere) repræsentativt udsnit af kommunens 
borgere. Det betød, at kommunerne måtte ud i en mere håndholdt 
rekruttering, hvor de kommunale tovhol-
dere både brugte deres eget netværk, 
samarbejdede på tværs af forvaltninger 
og åbnede for dialog med foreninger, 
institutioner, uddannelsessteder, private 
virksomheder og andre aktører i kommunen  
for at finde frem til de 50 deltagere, 
der var målet for hver folkehøring. Det 
skete ofte, at den første borger, som 
blev kontaktet, ikke selv havde mulighed 
for at deltage, men til gengæld havde 
vedkommende forslag til andre inden for 
det område, som kommunen så kunne 
invitere i stedet for. 

Det bedste var at være sammen 
med andre og høre deres tanker 

og idéer. 

Borger i Ballerup

Det var dejligt, at deltagerne var bredt 
sammensat både i forhold til alder, køn 
og fag.

Borger i Middelfart
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For kommunerne var det ressource- 
krævende at invitere borgere til et 
arrangement på så håndholdt en 
måde. Men samtidig viste det sig, 
at kommunerne i processen udvidede  
deres netværk og opbyggede nye 
brugbare kontakter, som de ikke 
nødvendigvis havde kendskab til 
tidligere. I flere tilfælde betød det 
også, at der opstod bedre samar-

bejde på tværs af forvaltninger internt i kommunen, og at processen 
altså som sidegevinst bidrog til at nedbryde de klassiske forvaltnings- 
siloer. De individuelle kommunale medarbejdere har typisk ikke et 
netværk, som dækker alle kommunens arbejdsområder eller alle 
temaerne i verdensmålene. Derfor var det værdifuldt for den kommunale 
tovholder på folkehøringen at få hjælp fra kollegaer i de andre  
forvaltninger med andre netværk og kontakter. 

Det er ikke sikkert, at det til de 
fem folkehøringer lykkedes at 
samle et egentligt repræsentativt 
udsnit af borgerne som deltagere, 
men det er sikkert, at kommunerne 
gjorde deres til, at det kunne lyk-
kes. De deltagende kommuner har 
i forbindelse med folkehøringerne 
givet udtryk for, at det er vigtigt for dem at skabe ny dialog med 
de borgere, der gerne vil gøre noget aktivt. Borgere, som kan blive 
verdensmålsagenter og dermed være med til at indføre ændringer i 
deres lokalmiljø. Gennem arbejdet med at rekruttere deltagere har 

de fem kommuner nu opbygget et 
netværk, som er bredere end tidli-
gere. Dermed får de også fremover 
adgang til en anden type indspark 
og sparring og kan trække på res-
sourcer og viden, når der er brug 
for det i det kommunale arbejde. 

Jeg lærte en masse nyt, som jeg ikke havde 
tænkt over før.

Borger i Odense

Det var godt at være sammen med andre, 
der brænder lige så meget for bæredyg-

tighed som en selv.

Borger i Slagelse

Det var så godt at møde andre ligesindede 
og engagerede unge mennesker, som  
frivilligt havde valgt at deltage, fordi de 
var motiverede og havde noget på hjerte. 
Det var et meget inspirerende miljø.

Borger i Odense



FOLKEHØRINGER OM VERDENSMÅLENE 201920

KOMMUNERNE

Folkehøringerne er gennemført i Fredericia, Odense, Ballerup,  
Middelfart og Slagelse Kommune i perioden april til maj 2019. De fem 
kommuner gik til opgaven fra forskellige udgangspunkter, men de er 
alle i gang med at inddrage verdensmålene i de kommunale strategier. 
På de følgende sider bliver de fem forskellige kommuner og deres 
arbejde med verdensmålene kort introduceret.

Deltagerne i folkehøringerne blev inviteret af hver kommune og 
bestod af en bred vifte af borgere med forskellig alder, interesser og 
virkefelter. I Odense valgte man at målrette høringen til kommunens 
unge borgere. 

Til flere af høringerne deltog borgmester og udvalgsformænd til hele 
arrangementet og oplevede dermed på første hånd engagementet 
blandt borgerne. Det har flere steder inspireret til at arbejde videre 
med borgerinddragelse i forhold til den kommunale verdensmålsindsats.

Foto: Kasper-Emil Tornfeldt, Middelfart Kommune
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FREDERICIA KOMMUNE

Fredericia Kommune står for at 
skulle udarbejde en strategi for 
arbejdet med bæredygtig udvikling 
2020-2023. Paraplyen for arbejdet 
er FN’s Verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Derfor er vi meget glade 
for, at Fredericia er vært for en  
folkehøring omkring verdensmålene. 

Jacob Bjerregaard, 
borgmester i Fredericia Kommune

Til folkehøringen i Fredericia var der 45 deltagere i aldersgruppen 
14-75 år.

Folkehøringen blev brugt som anledning til at kickstarte processen 
med at udarbejde kommunens strategi for FN’s Verdensmål. Under 
folkehøringen mødtes byrådet også. De deltog i velkomsten og af-
slutningen af folkehøringen og havde ellers deres egen idéudviklings-
workshop om verdensmålene.

Fredericia Kommune oplevede det at samle borgere på tværs af 
aldersgrupper og lade dem ideudvikle på bæredygtig udvikling som 
meget givende. Det er en form, kommunen gerne vil anvende frem-
adrettet, når borgerne skal involveres i udviklingsprojekter, strategier 
og lignende. Kommunen oplever også, at der blandt deltagerne i 
folkehøringen er gode ambassadører, som vil kunne medvirke til at få 
skabt ejerskab til den kommende verdensmålsstrategi blandt kom-
munens borgere.
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Hvis vi skal løse nogle af de enorme 
udfordringer, der er koblet til klima-
dagsorden og verdensmålene, er 
det altafgørende med nye indsigter 
og originale idéer. Dem finder vi 
ikke ved at kigge indad, men ved at 
se ud i verden og være i kontakt og 
dialog med grupper, der ser ander-
ledes på tingene og er mindre  
bundet af traditioner. Her er de 
unge en af de meste oplagte grupper. 

Peter Rahbæk Juel, 
borgmester i Odense Kommune

ODENSE KOMMUNE

I Odense Kommune blev der holdt ungehøring for 55 deltagere i 
alderen fra 18-29 år. 

Høringen gav kommunen indtryk af, hvilke verdensmålstemaer de 
unge er særligt optagede af og inspiration til, hvordan kommunen 
sammen med borgere kan arbejde videre med verdensmålene. 
 
Efterfølgende har kommunen oprettet et træningsforløb i græsrods-
arbejde, hvor unge får træning i at udfolde egne idéer til projekter, 
der kan hjælpe verdensmålene på vej. Der er også taget initiativ til 
at styrke netværk og fællesskaber for alle i Odense, der arbejder for 
verdensmålene. Det skal ske gennem et opstartsmøde, hvor folk fra 
foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner får mulighed 
for at lære hinanden at kende og etablere netværk. 

Derudover sætter kommunens biblioteker gennem foredrag, debatter 
og workshops under overskriften ”Nytten af de sytten” fokus på, 
hvordan man i sin hverdag kan arbejde for verdensmålene. 
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BALLERUP KOMMUNE

Politikerne i Ballerup Kommune  
har allerede for et par år siden 
besluttet at integrere en række 
af FN’s Verdensmål i kommunens 
grønne omstilling og fremtidige  
udvikling. Jeg er glad for, at  
Ballerup nu får mulighed for at 
være med til at sætte yderligere 
fokus på FN’s Verdensmål for en 
bæredygtig fremtid for os alle.

Jesper Würtzen
borgmester i Ballerup Kommune

Der var 35 deltagere til folkehøringen i Ballerup i aldersgruppen  
18-70 år. 

Ballerup Kommune besluttede i 2018 at fokusere sit arbejde med 
FN’s Verdensmål på seks af målene. Det er sidenhen udvidet med et 
mål mere, så kommunen nu har fokus på sundhed, uddannelse, bære- 
dygtig energi, anstændige jobs, innovation, byer og klima. Målene 
er integreret i kommunens planer for udvikling og grøn omstilling. 
Kommunen arbejder således allerede med flere projekter, som reelt er 
verdensmålsprojekter.

Folkehøringen har givet kommunen nye gode idéer fra borgerne til 
konkrete projekter, som kommunen kan arbejde videre med eller 
støtte borgerne i at tage ansvar for. Det er idéer, som blandt andet 
handler om fælleskørsel, madspild, jobsøgning og undervisning.

Ballerup Bibliotek afholder en verdensmålsfestival i november 2019 
for at sætte yderligere fokus på borgeroplysning og inddragelse.
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Det er afgørende, at både kommune 
og borgere tager initiativ, lokalt 
ansvar og får ejerskab i arbejdet 
med at skabe en mere bæredygtig 
fremtid. Det kan folkehøringen være 
med til at styrke. 

Johannes Lundsfryd Jensen, 
borgmester i Middelfart Kommune

MIDDELFART KOMMUNE

I Middelfart Kommune deltog 42 borgere i aldersgruppen 15-75 år i 
folkehøringen på Middelfart Rådhus. 

Deltagerne medbragte og diskuterede mange konkrete idéer, som 
kan gøre verdensmålene til hverdagsmål. Af den samlede mængde af 
idéer blev 12 prioriteret, og i Middelfart Kommune arbejdes der nu  
videre på at realisere dem i et samspil mellem kommune og idémagere. 

Kommunen har allerede en ramme at arbejde indenfor, da byrådets 
Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2019 relaterer sig til verdensmålene. 
Kommunen bruger i strategien verdensmålene til at udfordre sig selv 
på mål og indsatser inden for temaerne Bæredygtig byudvikling,  
Klimaforebyggelse og –tilpasning, Turisme og detailhandel samt 
Natur og oplevelser. 
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SLAGELSE KOMMUNE

Vi har sat verdensmålene på dags-
ordenen i Slagelse Kommune. Vi 
har inddraget flere af målene i 
vores budgetaftale, og vi er i gang 
med at vurdere, hvordan vi lokalt 
kan arbejde med dem i vores  
kommune. Folkehøringen var en 
god mulighed for at høre, hvad  
vores borgere har af gode idéer til 
at gøre verdensmålene konkrete  
og lokale.

John Dyrby Paulsen, 
borgmester i Slagelse Kommune

Der var 43 deltagere til folkehøringen i Slagelse i aldersgruppen  
18-70 år. 

FN’s Verdensmål er sat på dagsordenen i Slagelse Kommune, og som 
i mange andre kommuner skal man nu også i Slagelse til at finde 
ud af, hvordan man bedst bidrager til at opfylde målene frem mod 
2030. 

Folkehøringen og processen med at rekruttere de engagerede delta-
gere har dels foræret kommunen en række idéer til, hvordan de kan 
arbejde med verdensmålene. Dels har det givet kommunen et helt 
nyt netværk af idérige og kompetente folk af forskellige aldre og 
baggrunde, som kan hjælpe med at gøre verdensmålene konkrete. 
De mange input tager kommunen nu med sig videre i arbejdet med 
bæredygtighedsstrategien og arbejdet med FN’s Verdensmål. 
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SPØRGEUNDERSØGELSE

Deltagerne i høringerne besvarede en række spørgsmål i en online 
spørgeundersøgelse. Spørgsmålene handlede om deltagernes hold-
ning til FN’s Verdensmål og om, hvordan de mener, vi bedst individuelt, 
lokalt og nationalt kan bidrage til at nå målene. 

Efterfølgende blev nogle af spørgsmålene taget op til debat. Under 
debatterne var deltagerne især optagede af, hvilken betydning  
vaner, normer og kultur har for vores  
levevis, og hvad der skal til for at ændre 
det, hvis vi skal leve mere bæredygtigt. 

Der var ikke markante forskelle i  
besvarelserne på tværs af de 5  
kommuner, så graferne på de følgende 
sider viser de samlede besvarelser for 
alle 5 kommuner. Herunder opsummerer 
vi de væsentligste resultater og per-
spektiver fra undersøgelsen.

BORGERNE ØNSKER SAMARBEJDE MED 
KOMMUNEN
Besvarelserne viser, at medierne, både de tra-
ditionelle og de sociale, er en væsentlig kilde til 
information om verdensmålene. Langt de fleste 
deltagere havde hørt om verdensmålene, før de 
blev inviteret til folkehøring, og det stammer især 
fra medierne. Efter medierne er det uddannelses-
institutioner, der er topscorer som kilde til viden 
om verdensmålene.

Det fremgår tydeligt, at deltagerne generelt var 
engagerede i verdensmålene på forhånd. Et mar-
kant flertal anser målene som vigtige og bidrager 
selv til en mere bæredygtig udvikling, især ved 
at have ændret vaner. De fleste er også interes-
serede i at arbejde videre med indfrielse af ver-
densmålene – især i samarbejde med kommunen. 

De fleste borgere var meget engage-
rede, og måske vi kan bruges til at få 
kickstartet forskellige tiltag. Engage-
mentet var i hvert fald til stede, men 
jeg tror for eksempel, kommunen skal 
facilitere det. 

Borger i Fredericia
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HER SKAL VI TAGE FAT
Hvilke mål er så de vigtigste at tage fat i? Deltagerne mener, at 
vi i Danmark især bør fokusere på mål 7 (Bæredygtig energi) og 13 
(Klimaindsats), men mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og 12 
(Ansvarligt forbrug og produktion) er med i opløbet.

På kommunalt plan er det mål 7 (Bæredygtig energi), 11 (Bæredygtige 
byer og lokalsamfund) og 13 (Klimaindsats), der fremhæves, men der 
er også fokus på mål 3 (Sundhed og trivsel), som især deltagerne i 
Fredericia lagde vægt på.

På det individuelle plan mener deltagerne, at mål 12 (Ansvarligt 
forbrug og produktion) og 13 (Klimaindsats) er vigtigst, men også her 
har deltagerne i Fredericia fokus på mål 3 (Sundhed og trivsel).

HVORDAN ÆNDRER VI VANER?
Undersøgelsen viser, at delta-
gerne især har fokus på sortering 
af affald og på genbrug, når 
det handler om at ændre vaner. 
Ansvarligt forbrug har altså 
stor bevågenhed, og det er et 
område, hvor borgerne kan se, 
at de selv kan gøre en forskel. 

Men hvad skal der til for at 
skabe reel forandring og frem-
me den bæredygtige udvikling? 
Er det lovgivningen, der påvir-
ker normerne eller normerne, 
der skubber til lovgivningen? 
Det blev debatteret ivrigt til 
høringerne, men i undersø-
gelsen er det normerne, der 
vurderes at have størst foran-
dringskraft.
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1.  Havde du hørt om FN’s 17 Verdensmål,  
inden du blev inviteret til folkehøring?

Nej

Ja

Radio/tv/aviser

Sociale medier

Myndigheder

Arbejdsplads

Familie/venner

Andet

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FN/
interesseorg.

Skole/
uddannelse

2.  Hvis ja, hvor har du hørt om verdensmålene?
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4.  Hvem mener du har ansvaret for at 
verdensmålene opnås i Danmark?

  Hvor enig er du i dette udsagn:  
”Verdensmålene er vigtige for mig som borger”?

Kommunerne

Folketinget

Virksomheden

Borgeren

100% 90% 80%   70%  60% 50% 40% 30%20% 10% 0%

Slet ikke

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Meget uenig
Uenig

Hverken enig eller uenig

Enig

Meget enig
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5.  Har du selv (som privatperson eller som en 
del af dit arbejde/studie) arbejdet aktivt 
med indfrielse af verdensmålene?

I lav grad

Nej

I nogen grad

I meget høj grad

I høj grad

6.  Hvis du har arbejdet med indfrielse af indfrielse 
af verdensmålene, hvilke konkrete aktiviteter/
initiativer har du så deltaget i?

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Deltaget i 
arrangementer

Deltaget i projekter

Selv ændret vaner

Andet
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8.   Hvis ja, hvem kunne du især tænke dig at samarbejde med 
omkring verdensmålene?

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Venner/familie

Andre borgere

Egen arbejdsplads

Kommunen

Ministerier

Uddannelser

Virksomheder

Foreninger/NGO’er

Andre aktører

7.   Kunne du tænke dig at arbejde (videre) 
med indfrielse af verdensmålene?

I høj grad

I nogen grad

Nej

I meget høj grad
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Mål 1 Afskaf fattigdom

Stop sult

Sundhed & trivsel

Kvalitetsuddannelse

Ligestilling mellem kønnene

Rent vand og sanitet

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Mål 6

Mål 7

Mål 8

Mål 9

Mål 10

Mål 11

Mål 12

Mål 13

Mål 14

Mål 15

Mål 16

Mål 17

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bæredygtig energi

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Industri, innovation & infrastruktur

Mindre ulighed

Klimaindsats

Livet i havet

Livet på land

Partnerskaber for handling

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fred, retfærdighed og stærke instutitioner

Ansvarligt forbrug og produktion

9.   Hvilke/t af verdensmålene mener du, at det er vigtigst,  
vi sætter fokus på i Danmark?
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Mål 1 Afskaf fattigdom

Stop sult

Sundhed & trivsel

Kvalitetsuddannelse

Ligestilling mellem kønnene

Rent vand og sanitet

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Mål 6

Mål 7

Mål 8

Mål 9

Mål 10

Mål 11

Mål 12

Mål 13

Mål 14

Mål 15

Mål 16

Mål 17

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bæredygtig energi

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Industri, innovation & infrastruktur

Mindre ulighed

Klimaindsats

Livet i havet

Livet på land

Partnerskaber for handling

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fred, retfærdighed og stærke instutitioner

Ansvarligt forbrug og
produktion

10. Hvilke/t af verdensmålene mener du, at det er vigtigst, at 
din kommune/lokalsamfund gør en indsats for at indfri?
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Mål 1 Afskaf fattigdom

Stop sult

Sundhed & trivsel

Kvalitetsuddannelse

Ligestilling mellem kønnene

Rent vand og sanitet

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Mål 6

Mål 7

Mål 8

Mål 9

Mål 10

Mål 11

Mål 12

Mål 13

Mål 14

Mål 15

Mål 16

Mål 17

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bæredygtig energi

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Industri, innovation & infrastruktur

Mindre ulighed

Klimaindsats

Livet i havet

Livet på land

Partnerskaber for handling

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fred, retfærdighed og stærke instutitioner

Ansvarligt forbrug og produktion

11. Hvilke/t af verdensmålene mener du, at det er vigtigst, at du 
selv gør en indsats for at indfri?
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I nogen grad

I lav grad

Nej

I høj grad

I meget høj grad

12. Vil du være villig til at ændre dine nuværende vaner, hvis 
det betyder, at du i højere grad bidrager til indfrielse af 
verdensmålene?

13. Hvad vil du primært sætte fokus på for at bidrage mere til 
indfrielse af verdensmålene?

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ikke noget/ved ikke

Hjælpe socialt udsatte

Frivilligt arbejde

Leve sundere

Oplysning/politik

Bæredygtig transport

Sortere affald

Energieffektiv bolig

Købe genbrug

Andet
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14. Hvad mener du især fremmer indfrielse af verdensmålene 
og det bæredygtige samfund?

Lovgivning

Prisniveau

Normer/kultur

Information/uddannelse

Andet

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ikke noget/jeg gør nok

Frygt for klimaforandringer

Normer/kultur

Andet

10% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ønsket om at bidrage 
til en bedre verden.

Inspiration fra andre

Videnskabelig information

15. Hvad kan få dig til at sætte mere 
fokus på indfrielse af verdensmålene/
bæredygtighed?
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BORGERNES IDÉER
Høringerne har indbragt 222 idéer. Der er både idéer på lokalt, kom-
munalt, nationalt og internationalt plan. Som en del af opgaven til 
folkehøringerne har borgerne udvalgt og videreudviklet på i alt 59 ud 
af de 222 idéer. Det er dem, vi i kataloget betegner som prioriterede 
idéer. 

Verdensmålene er indbyrdes forbundne, og de kan reelt være vanske-
lige at skille ad. Idéerne fra folkehøringerne er som tidligere nævnt 
opdelt i fire kategorier for at give et bedre overblik over de mange 
forslag: 

SUNDHED OG SAMFUND
UDDANNELSE OG OPLYSNING
RESSOURCER OG FORBRUG 
NATUR OG INFRASTRUKTUR

Flere af idéerne har elementer fra andre kategorier.

Hele den næste del af kataloget er en præsentation af borgernes 
idéer. Først introduceres kategorien kort, så følger de prioriterede 
idéer, der tilhører den kategori, og dernæst i kort form de øvrige  
idéer i den kategori.
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TEMA: 
SUNDHED OG SAMFUND

Idéerne i denne kategori handler primært om sundhed i form af 
folkesundhed, særligt for udsatte grupper. Kategorien omhandler 
også idéer om de sociale og institutionelle sider af samfundet så 
som lighed og bedre muligheder for udsatte grupper, kønsroller, 
inklusion og retssikkerhed. Derudover er der idéer, som handler om 
medborgerskab og borgerinddragelse samt beskatning og jobs uden 
nedslidning. 

Kategorien relaterer sig primært til verdensmål 1: Afskaf fattigdom, 
mål 2: Stop sult, mål 3: Sundhed og trivsel, mål 5: Ligestilling mellem 
kønnene, mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, mål 11: Bære-
dygtige byer og lokalsamfund, mål 16: Fred, retfærdighed og stærke 
institutioner og mål 17: Partnerskaber for handling. 

Der er i alt 59 idéer i denne kategori - heraf 11 prioriterede.

SIKRE BØRNS FREMTIDIGE HELBRED 
Alle børn i Danmark skal have ret til næringsrigtig, plantebaseret kost! 
For sund kost er både godt for den enkeltes sundhed og trivsel og for 
klodens tilstand, fordi fødevareproduktionen har stor indflydelse på 
naturen. Derfor skal der tilbydes langt mere plantebaseret kost til børn i 
deres institutioner. Den sunde kost vil også være med til at dæmme op for 
fedmerelaterede sygdomme.

REALISERING
Der er brug for lovgivning, som sætter rammerne for kosten i dagsinsti-
tutionerne. Der er også brug for at involvere køkkenpersonalet og andet 
personale. Der skal gives positiv inspiration til børnenes familier og andre 
om sund og bæredygtig kost.
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KØN, MAGT OG PRIVILEGIER 
Der skal indføres obligatorisk undervisning på alle skoler og uddannelses- 
institutioner i køn, magt og privilegier. Elever og studerende skal lære 
om rettigheder, sammenhængen mellem magt og privilegier og om 
diskrimination på baggrund af køn, etnicitet, seksualitet, handicap, 
fattigdom med videre. Det skal være interaktiv undervisning, som lærer 
eleverne at bruge deres viden og stemme til at skabe et mere inklude-
rende samfund.

REALISERING
Der skal være et politisk krav om, at undervisningen indføres, økono-
misk støtte og samarbejde med organisationer, foreninger og fagfolk 
om udvikling af undervisningsmateriale og uddannelse af kvalificerede 
undervisere.

PLANTEBASERET MAD I OFFENTLIGE KØKKENER 
Krav til offentlige køkkener og institutioner om at tilbyde minimum et 
plantebaseret måltid, der er nærende, mættende og velsmagende. En 
mere ambitiøs indsats kunne være et krav om, at 80% af måltiderne er 
plantebaserede. Animalske fødevarer er stærkt ressourcekrævende, og 
vegetarer/veganere bliver ofte udelukket fra madfællesskabet.

REALISERING
Det kræver politisk initiativ og vilje og kommunale krav til kommunens 
skoler, dagtilbud, ældrepleje etc. Derudover er der behov for oplysning 
til borgerne og uddannelse af køkkenpersonale.

INGEN UNDER 18 SKAL BEGYNDE AT RYGE 
Vi vil gerne forhindre børn og unge i at begynde at ryge, for mange børn 
begynder allerede i 5-6. klasse. Det gør skade på de unge, der har svært ved at 
stoppe igen. 

REALISERING
Ideen kan realiseres ved at uddanne børn i de ældste klasser i folkeskolen til at 
lave events om rygning i de mindre klasser. Udvalgte lærere skal have under-
visningstid til at bakke 8.-9. klasse-eleverne op i arbejdet, og eleverne skal 
have fri til at lave events i de mindre klasser. Derudover kan der laves videoer 
på YouTube med ”kendisser”, der siger, at det er klamt at ryge. Folketinget skal 
beslutte at sætte prisen på cigaretter op til det dobbelte. Fredericia Kommune 
skal samarbejde med frivillige foreninger såsom Lungeforeningen, Hjerteforeningen 
samt Kræftens Bekæmpelse.



FOLKEHØRINGER OM VERDENSMÅLENE 2019 41

JOB UDEN  
JOBANSØGNING 
Mange har svært ved at finde arbejde, 
fordi det er svært for dem at skrive en 
ordentlig jobansøgning. Det er især et 
problem blandt udsatte (også blandt 
andre grupper, men denne idé adres-
serer især udsatte). Via en app, der 
skal være tilknyttet staten, skal man 
kunne tilmelde sig forskellige ledige 
arbejdsopgaver og få løn og erfaring 
med forskellige arbejdspladser og 
jobfunktioner. Så vil man have lettere 
ved at få et rigtigt fast job senere 
hen. Det skal naturligvis være opgaver, 
som man ret nemt kan finde ud af. 
Der skal være en træningssektion, 
så man får oplæring af en, som har 
erfaring i netop det arbejde. 

REALISERING
Der skal gennemføres en markedsana-
lyse, og der skal kikkes på lovgivning. 
Hvis analysen samlet set er positiv, 
skal IT-folk, jobcentre og virksomhe-
derne arbejde sammen om at udvikle 
en app, som er nem at bruge. Staten 
skal være med, da det er ret politisk 
det her. Det vil hjælpe udsatte i arbejde, 
og det er både godt og vigtigt.

BORGERINDDRAGELSE
Der bliver besluttet store forandringer i vores boligområde på grund af mulige 
nedrivningsplaner, men vi bliver ikke inddraget i processen. Vi ved ikke, hvad der 
skal ske –  skal vi flytte eller blive? Det gør os fremmede og modvillige overfor 
beslutningstagerne. Vi vil gerne inddrages fra starten.

REALISERING
Kommunen skal afholde en lokal offentlig hørring om nedrivningsplanen og ind-
drage beboere i og omkring det aktuelle boligområde, hvor også lokalpolitikere 
deltager. Boligselskaberne skal naturligvis også inddrages. 
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STOP MADSPILD 
Dagligvarebutikker og kantiner kasserer dagligt enorme mængder mad, 
som sagtens kan bruges, og som ville falde på et tørt sted for mange 
mennesker med dårlig økonomi. Der er god inspiration og erfaring at 
hente i andre kommuner. Tilbuddet skal gælde for alle, det vil sige, at 
der ikke sker en social stigmatisering. Hovedmålgruppen vil dog være 
studerende, mindre bemidlede, pensionister og flygtninge.

REALISERING
Start med en undersøgelse af eksempelvis ”Too good to go” og ”Stop 
madspild Herlev”. Der skal også tages kontakt til kantiner og daglig- 
varebutikker, som skal være med. Konkret oprettes der en lokal afdeling 
af Stop Madspild i kommunen. Kommunen er behjælpelig med organi-
sering (i opstartsfasen med en erfaren medarbejder) og stiller lokale 
og bil til rådighed. Den daglige drift styres efter opstarten af frivillige. 
Man kan også forestille sig, at det er en bus, som kører rundt til forskellige 
områder i kommunen og derved gør det lettere for de udsatte borgere 
at bruge tilbuddet.

GI´ ET NETVÆRK 
Når man er arbejdsløs, står man svagere, men det forventes, at man kan 
finde sig selv et arbejde gennem sit netværk. Men det er ikke sikkert, ens 
netværk er særlig stærkt, og man synes måske, det er svært at bede om 
hjælp til en selv. Så derfor skal ansvaret for kontakt mellem borger og  
arbejdsmarkedet flyttes fra borgeren (den jobsøgende) til dem, som allerede 
har netværket, nemlig kommune og erhvervsliv.

REALISERING
Kommunen pålægger erhvervslivet at dele dets netværk og dermed tage et 
socialt ansvar. Kommunen står for økonomi og administration. Frivillige  
stiller kompetencer til rådighed. Virksomheder forpligtes til at bruge en vis  
procentdel af deres indtægter til udsatte borgeres uddannelse/træning/ 
arbejde. Der er mange fordele ved systemet: Fordele for kommunen: Kan 
binde borgerne sammen, spare penge og være spydspids i kampen mod 
ulighed. Fordele for erhvervslivet: Mere og bedre arbejdskraft, CSR-point og 
diversitet. Fordele for de frivillige/jobsøgende: Mulighed for at få brugt deres 
kompetencer, nye bekendtskaber og indblik i andres liv. Altså meget positivt.
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MAD MED LIGEVÆRDIG 
MENING 
Konceptet er en socialøkonomisk virk-
somhed, som oplærer udsatte kvinder i 
sund kost, bæredygtighed, billige råvarer, 
iværksætteri og undervisningsmetoder. 
Kvinderne skal drive en virksomhed, som 
leverer sund og bæredygtig catering. 
Det skal give arbejdsmarkedsidentitet til 
langtidsledige kvinder med anden etnisk 
herkomst og skabe fællesskab med 
andre kvinder uden for arbejdsmarkedet 
(for eksempel pensionister og førtidspen-
sionister). 

REALISERING
Der søges midler til en startkapital til 
virksomheden og ansættes en koordinator. 
Der skal udvælges en række institutioner 
til at modtage madordning fra projektet, 
så der skabes en fast driftsøkonomi. Der 
udvælges 5 kandidater til projektet i 
samarbejde med jobcentret, og de kvali-
ficeres til at undervise andre kvinder. 

FORBEDRET TRIVSEL OG 
UDVIKLING FOR  
INSTITUTIONENS BORGERE
Det vil være til gavn for både de yngste 
og de ældste borgere, at der skabes 
tættere bånd mellem dem i stedet for, at 
de sidder på hver deres institution med 
mindre og mindre personale til at passe 
dem og give dem omsorg og nærvær. 
Behovet bliver større jo flere ældre, der 
bliver i samfundet.

REALISERING
Hvis man forbinder for eksempel pleje-
hjem og børnehave med hinanden og har 
et fællesrum i midten, så vil hver alders-
gruppe selv kunne trække sig tilbage, 
men samtidig møde hinanden på neutral 
grund. Man kan også se dokumentaren 
”Børnechok på plejehjemmet”, der er op-
taget i Holstebro, for at finde inspiration.

GRØN MAD 
Offentlige institutioner skal gå forrest med at omlægge køkkener til økologi og 
bæredygtig sund grøn kost. Det vil påvirke borgernes syn på mad, sundhed og 
klima. Der er brug for at omlægge kosten, så den efterlever næringsanbefa-
lingerne og samtidig giver et mindre klimaaftryk. Det vil også gøre det muligt 
for jorden at restituere sig og blive sund grobund for vores fødevarer. Der skal 
ligeledes tages højde for madspild og ordentlig bortskaffelse af affald.

REALISERING
Man kunne starte med, at alle offentlige landbrugsarealer kun forpagtes ud til 
økologisk landbrug, og ved at kommunen indkøber økologiske fødevarer. Ansatte 
i kommunen skal være med på ideen. Politikere skal være med på ideen.  
Borgere og pårørende vil automatisk se dette som skridt i den rigtige retning, 
hvis det offentlige viser vejen. Først skal vi mødes med borgmesteren.
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AFSKAF FATTIGDOM I DANMARK
Vi har ikke længere en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. 
Men det betyder ikke, at Danmark er et land uden fattige. 
I dag skønner man, at der i Danmark findes 64.500 fattige 
børn. De fattige børn er især ramt af, at de ikke på linje med 
deres jævnaldrende kan deltage i sociale fritidsaktiviteter. 
Det er en ulighed, vi ikke kan leve med i vores velfærdssam-
fund, og vi bør derfor reformere kontanthjælpsordningen 
kraftigt.

11 O1

O5 16

FØDEVARER TIL UDSATTE OG HJEMLØSE
Hvad ser man, hvis man i nattens mulm og mørke sniger sig 
til at åbne supermarkedernes containere? Et festmåltid. Det 
er nemlig ikke kun nemt, men også økonomisk rentabelt for 
butikkerne at smide friske madvarer ud. Så det gør de, hvis 
deres lager bliver for fyldt. Vi bør derfor lovgive mod mad-
spild, og pålægge alle butikker og restauranter at donere 
deres mad til (fortrinsvis) socialt udsatte og folk med lav 
indkomst.

O2 10

FOKUS PÅ SYNSHANDIKAP BLANDT UNGE
Samfundet er næsten blindt overfor de blinde. Der bliver 
i hvert fald ikke taget ordentlig hånd om dem, der har et 
synshandicap. Det er vigtigt, at de svagtseende får en 
optimal støtte i deres ungdomsår, så de får en uddannelse 
og bliver i stand til at lande et job. Både undervisere og 
arbejdsgivere bør derfor rustes til at inkludere folk med 
synshandicap. Ingen blinde eller svagtseende bør parkeres 
på kontanthjælp!

O3 10

FØDEVARER, DER PASSER TIL MENNESKER
Det er vigtigt for folkesundheden, at vi alle kan spise os 
mætte i sunde fødevarer. Men meget af den mad, der bliver 
produceret, er fuld af E-numre og andre usunde, kunstigt 
fremstillede ting. Det burde vi ikke tillade. Derfor bør det 
blive besluttet på et politisk niveau, at den mad, vi spiser, 
skal have en sundhedsfremmende værdi for os.

GÅ UD PÅ PLEJECENTRENE MED SANG OG MUSIK
Musik skal lindre ensomhed, passivitet og tristhed blandt 
ældre på plejehjemmene. Musik er nemlig en sand medicin, 
når det gælder om at skabe smil og latter, også blandt 
alderssvækkede og demente. Det kan skabe fællesskab, når 
vi samles om musikken, og det kan stimulere hukommelsen, 
når vi prøver på at huske en sangtekst og en melodi. Derfor 
bør der komme musikere ud på plejehjemmene for at skabe 
et fællesskab omkring musik.

F3 3 F

BONUS BEDSTE-ORDNING
For børnefamilier er det guld værd at have bedsteforældre,  
der kommer susende, når det bliver svært at få alle hver-
dagsenderne til at mødes. Dog er det ikke alle, der har 
bedsteforældre, der kan komme til undsætning. Men der 
er mange ældre mennesker, der ikke har børnebørn, som 
sikkert gerne ville hjælpe. Disse ældre og de ”bedsteforæl-
dreløse” bør derfor møde hinanden og lave en aftale, hvis 
de har god kemi.

KOMMUNEN OG ”WORLD CLEAN UP”
Mange mennesker deltager i ”World Clean Up” dag og får 
en hyggelig oplevelse med at samle affald. Brug dagen til 
at sætte ekstra fokus på klima og de globale sammenhænge. 
Kommunen kan bruge dagen til at vise sit engagement 
omkring bæredygtighed.

MAN ’GØR’ SIT KØN
Bare fordi man er mand eller kvinde, betyder det ikke, at 
man er på en bestemt måde. Det er for eksempel uholdbart, 
at kvinder så tit oplever chikane og gennemsnitligt tjener 
færre penge end mænd. Det er også uholdbart, at mænd 
har dårligere mulighed for barsel og for at være sammen 
med deres børn. Jeg drømmer om et samfund, hvor mænd 
og kvinder har de samme muligheder – ikke kun på papiret, 
men i praksis.

3 B12 13 S
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JURALANCEN
Paragraffer kan være hårde nødder at knække, og jura kan 
med sine mange fænomener og begreber være svært at 
forstå. Det er ærgerligt, da alle har brug for at kende deres 
rettigheder. Der burde derfor findes en ”juralance,” ligesom 
der findes ambulancer og sociolancer. Juralancen skulle 
bemandes med kvalificerede jurastuderende eller færdigud-
dannede i samarbejde med retshjælpen og kommunerne.

O10 16

BEDRE FORHOLD FOR DE HJEMLØSE
De hjemløse skal have bedre forhold. Et rigt land som 
Danmark bør absolut hjælpe de hjemløse bedre, end vi 
gør i dag. Især burde der blive oprettet støttehjem rundt 
omkring, hvor de hjemløse kan finde ro, få et varmt bad, 
vaske sit tøj og få noget at spise. Og især: Møde nogen, der 
kærer sig om dem, og som har en solid faglig baggrund, der 
betyder, at de hjemløse får en ordentlig hjælp.

3 12 O

KOMMISION TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED
10 år - så mange år længere lever de rigeste i Danmark 
sammenlignet med de fattigste. Altså er vi ikke længere så 
lige et samfund, som vi måske tror. For at sikre en harmonisk 
samfundsudvikling er vi nødt til at vende tendensen til øget 
ulighed. For eksempel ved at indsætte en kommission, der 
arbejder strategisk og målrettet for at bekæmpe uligheden. 
Det har de allerede gjort i Norge – med gode resultater.

O1 10

MERE BORGERINDDRAGELSE
I enhver kommune er der gode borgere med gode idéer. Men 
de kommer ikke ud med dem, fordi der ikke bliver faciliteret 
tilstrækkeligt med møder mellem kommunen og borgerne. 
Det bør der laves om på. Ikke alene lærer kommunen meget 
ved at høre, hvad der rører sig hos borgerne. Borgerne kan 
også få en højere ansvarsfølelse overfor deres lokalsamfund 
og føle, at de bliver hørt.

11 O

SÆNK SKATTEN OG INDFØR KLIMASKAT
I stedet for at betale så meget i skat, kan vi sænke den og 
indføre klimaskat. Her betaler man skat, som bliver brugt til 
at gøre Danmark mere bæredygtigt. Det er ikke klimaafgifter, 
hvor man vil sætte afgifterne på for eksempel oksekød 
op. Klimaskat kunne også være noget, man brugte som en 
offentlig ydelse eller tilskud.

13 M
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GRØNNE FINGRE I INSTITUTIONER OG I UDSATTE  
BOLIGOMRÅDER
Der kan spire andet og mere end bare grøntsager og 
urter frem af jorden. Drivhuse og højbede kan også danne 
rammen for nye venskaber. Derfor bør havebrug blive mere 
integreret på institutioner og i udsatte boligområder. Grønt-
sager mætter og gør os sunde, og de kan skabe fællesskab. 
For når vi mødes over skvalderkålen, får vi en ny mulighed 
for at lære hinanden at kende på tværs af sociale skel.

3 11 O

AFFALDSINDSAMLING FOR DEN MENTALE SUNDHED
Der er næppe noget mere tilfredsstillende end at slå to fluer 
med ét smæk. Så hvorfor ikke kombinere for eksempel  
affaldsindsamling med velgørenhed til gavn for den  
mentale sundhed? Organisationer som ”Flash your trash” 
og ”InspireU” har før lavet affaldsindsamlinger, der støttede 
Headspace og Bedre Psykiatri. Det ville være fedt med flere 
af den slags arrangementer. Måske med folkeoplysning om 
mental sundhed for øje.

3 13 O

NABO KARMA-KONTO
Vi har brug for hinanden, og vi bør dele meget mere, end vi 
gør. Vi skal både dele ud af vores viden, vores kundskaber  
og vores ressourcer. For der er ingen grund til, at alle i  
opgangen har hver deres symaskine, hvis den bare samler 
støv. Hvis tilpas mange meldte sig ind i et delefællesskab, 
ville det skabe nærhed, der ville blive brugt færre ressourcer,  
og vi ville blive mere opmærksomme på egne og andres 
færdigheder.

3 O17

GRATIS PSYKOLOGIHJÆLP TIL ALLE UNDER 30 ÅR
Rapporten Den Nationale Sundhedsprofil peger på, at 
flere og flere unge har det dårligt psykisk. Vi ved også, at 
dårligt psykisk velbefindende påvirker samfundsøkonomien 
negativt, ud over at det er forfærdeligt for dem, der er ramt. 
Der kunne derfor være en finte i at sikre, at alle under 30 år 
får adgang til gratis psykologhjælp. Vi ville formentlig spare 
penge, og de unge ville trives bedre.

3 O10

LIGE UDVIKLING FOR ALLE BYER I STORKOMMUNER
Kommunen skal være mere opmærksom på udvikling i hele 
kommunen, så der ikke skabes ulighed mellem den største  
by og de mindre byer og lokalsamfund. Det kræver en 
anderledes tilgang i måden, sager og budgetter fremlægges 
og behandles i kommunalbestyrelsen. Og bevidsthed hos 
borgerne.

SPORT OG MOTION TIL ALLE BØRN
Flere unge fra socialt udsatte familier bevæger sig ikke 
nok og bliver derfor overvægtige og usunde. Kommunen 
skal derfor nedsætte et udvalg specifikt for mere motion til 
unge. Der skal sættes et konkret mål om, hvor mange unge 
man vil nå. 

3 1010 11 S S



FOLKEHØRINGER OM VERDENSMÅLENE 2019 47

LOKALT CENTER FOR PSYKISK SYGE OG PSYKISK  
HANDICAPPEDE (BØRN)
Hverdagen for børn med psykiske problemer og deres familier  
føles tit frustrerende. Det er nemlig ofte uklart, hvem der 
skal vurdere barnets behov for støtte. Derfor oplever mange 
at blive skubbet rundt, og det skaber frustration. Man kunne 
derfor med fordel samle de faglige instanser i ét hus for 
at skabe mere samarbejde mellem dem, der skal vurdere, 
bevilge og yde den støtte, børnene har brug for.

ALLE FOR ÉN ER VI BYENS VENNER
For de fleste er det afgørende at have gode relationer til 
andre mennesker og at bidrage til forskellige fællesskaber. 
Det er også vigtigt for byens liv, at borgerne er engagerede 
i de kulturelle ting, der sker rundt omkring. Derfor kunne 
kommunen med fordel organisere flere frivillige til forskellige 
begivenheder. Kommunen kunne måske tilbyde morgenmad 
som en gulerod, så flere ville komme.

3

OBLIGATORISK RØGFRI SKOLETID FOR ALLE OFFENTLIGE 
SKOLER
På mange folkeskoler er det stadig tilladt at ryge. Og 
rygning smitter. Hvis ”de seje” pulser løs ved cykelskuret, vil 
andre måske også begynde at ryge bare for at være med. 
Det er heller ikke smart, hvis eleverne ser nogle af lærerne 
ryge. De bør derfor forlade skolens område, hvis de får brug 
for en cigaret. Dette forslag skal bare indføres, ligesom det 
er blevet gjort på de københavnske folkeskoler.

O

MINDRE ULIGHED
Det skal være slut med tendensen til, at ”den, der har, skal 
mere gives.” Uligheden stiger, men den skal mindskes. Derfor 
er vi nødt til at revurdere, hvad der ligger til grund for, at 
forskellige typer jobs udløser en så forskellig kontant bonus. 
For det er vel ikke vigtigere at være ingeniør end at være 
sygeplejerske, og arbejdet bærer sjældent lønnen i sig selv.

10

GIV TID OG SÆT TEMPOET NED. 
25-30 TIMERS ARBEJDSUGE SOM NORM
Vi skal se vores tid som en udsøgt ressource. Derfor skal vi 
have en arbejdsuge på kun 25-30 timer. Når vi har tid nok, 
har vi det nemlig bedre. Vi har mere overskud, og derfor 
arbejder vi mere effektivt i de timer, hvor vi rent faktisk  
arbejder. Når vi har mere fritid, har vi tid til at lave sund 
mad, til at bevæge os, til at blive bevægede. Og vi har tid 
til at reparere vores ting i stedet for at købe nye.

PLOGGING - EN FED MOTIONSFORM
Plogging er en motionsform, der startede i Sverige for et par 
år siden. Ordet er en sammentrækning af picking up og jog-
ging, og det går ganske enkelt ud på, at man samler skrald, 
mens man går, lunter eller løber. Altså slår man to fluer med 
ét smæk: Man får motion, og man rydder op i gaden. Som 
ekstra bonus får man også frisk luft, og hvis man får andre 
med på idéen, kan man nyde socialt samvær imens.

O3 13 3 16
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DEMOKRATIETS SYNLIGHED
Ofte hører vi, at demokratiet er i krise. Det lader også til, at 
flere tilslutter sig yderliggående bevægelser. Det er nødvendigt,  
at vi forholder os til dette på en god måde, som inddrager 
borgerne. Demokratiet er nemlig ikke nødvendigvis det samme 
i dag, som da grundloven blev skrevet. Derfor er der brug for 
en offentlig debat om, hvad demokrati er anno 2019, som 
motiverer selv sofavælgerne til at deltage.

11 O16

15-ÅRIGE SKAL KUNNE BLIVE NÆVNINGE
I dag kan man blive dømt for kriminalitet, før man bliver 
myndig. Men hvis man er under 18, kan man ikke selv blive 
nævning. Det er dumt, for nævninge bør repræsentere hele 
den befolkning, som kan blive straffet for kriminalitet. Loven 
bør derfor ændres, og der bør komme et nævningeudvalg, 
som sikrer mangfoldighed blandt nævninge. For man skal 
ikke kunne blive dømt uden selv at have mulighed for at 
dømme. 

O10 16
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TRIVSEL TIL ALLE
Alt for mange mennesker har dårlig mental trivsel. Det kan 
modvirkes ved de tre gode råd om at gøre noget aktivt, 
gøre noget sammen med andre og gøre noget meningsfyldt. 
Den viden skal udbredes gennem kampagner og uddannelse 
af ambassadører i regioner og kommuner.

3 S

STØRRE FLEKSIBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET OG I 
UDDANNELSE 
Det skal være nemt at gå på deltid, hvis man ønsker det, og 
det skal være nemmere at skifte kurs, hvis man finder ud af, 
at man ikke trives med at arbejde med det, man oprindeligt 
er uddannet som. Det vil give mere motiverede medarbejdere, 
og det vil gøre det nemmere for arbejdsgiverne at få den 
rette arbejdskraft i en verden præget af forandring.

KOMMUNEN SOM AMBASSADØR
Kommunen er en stor arbejdsplads, og den skal kigge indad 
og gøre det muligt for medarbejderne at agere bæredygtigt, 
når de er på arbejde. Ambitionen er at blive en bæredygtig 
arbejdsplads og dermed en ambassadør for bæredygtighed. 
Det kræver en særlig strategi, hvor kommunen går foran 
med sine egne handlinger og målsætninger.

KOMMUNERNE SKAL BYGGE BRO MELLEM BORGERNE
Vi skal møde hinanden mere. Se hinanden mere i øjnene. 
Lytte mere, end vi snakker. Og vi skal ikke kun hænge ud 
med dem, der minder om os selv. Det ville være oplagt, hvis 
kommunerne hjalp os mere til at møde hinanden ved at lave 
en ”buddy-ordning.” Gennem buddy-ordningen skulle man 
møde andre af kommunens borgere og måske samles om 
fælles projekter.

LIGESTILLING
Flyt ansvaret for ligestilling fra kvinderne til arbejdspladserne 
med en ligestillingslov, så det påhviler arbejdsgiverne at 
bevise, at der er lige løn og vilkår for kvinder og mænd. Der 
er god inspiration at hente i Island, som indførte en sådan 
ligestillingslov i 2018.

3 8 B
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KØNSKVOTERING I KOMMUNENS LEDERGRUPPER PÅ 
2. OG 3. LEDELSESNIVEAU
Noget tyder på, at mænd generelt er gode til at få idéer og 
til at sætte ting i værk, mens kvinder er gode til at vurdere, 
hvor realistiske givne projekter er. De er også gode til at  
følge op på dem undervejs i processen. Vi skal som mænd 
og kvinder lære af hinanden og udnytte vores forskelligheder. 
Derfor skal vi give plads til hinanden. Det vil vi kunne gøre, 
hvis vi indfører kønskvoter i kommunens ledergrupper.

5 11 M

GRØN PR
De udkogte grøntsagers tid er forbi. Det lader nemlig til, at 
flere og flere får øjnene op for, at grøntsager kan være de 
bærende ingredienser i en ret. Det kan bare være svært at 
ændre sine madvaner, især når man har travlt. Derfor bør 
der komme en platform på de sociale medier, hvor folk kan 
hente inspiration til mere sund og klimavenlig kost og lære, 
at det ikke er kedeligt eller svært at spise klimavenligt.

F12 13

KOMMUNALE BÆREDYGTIGHEDSKRAV
Vi er nødt til at sætte en vis bæredygtighedsstandard i 
vores samfund. Et oplagt sted at starte ville være ved kom-
munale initiativer, for eksempel i forbindelse med byggeri, 
festivaler og indkøb. Alle kommunens samarbejdspartnere 
skal derfor kunne leve op til disse standarder, både hvad 
angår miljøbevidsthed og arbejdsforhold, og kunne doku-
mentere dem. 

O12
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STYRK DE LOKALE FÆLLESSKABER
Mange mangler tid og overskud til at indgå i de lokale 
fællesskaber og påtage sig opgaver der. Vi er et land, der er 
rundet af foreningskulturen, og det er både en styrke og en 
svaghed. For hvem har tid og lyst til at tage sig af de  
kedelige opgaver? Hvis det offentlige og de socialøkonomiske 
virksomheder kunne finde ressourcer til at løfte ”skal”- 
opgaverne, ville de frivillige bedre kunne tænke udvikling i 
stedet for drift.

11

UDFLYTNING AF ARBEJDSPLADSER
Vi skal have arbejdspladserne fordelt bedre rundt i landet, 
så der ikke er så mange, som skal pendle for at komme på 
arbejde. Det giver for meget forurening med al den trafik og 
skaber ulighed mellem land og de store byer. 

8 11 S

3 M

FORUM FOR OMSTILLING TIL BÆREDYGTIGHED
Når vi møder andre mennesker, kan vi få nye perspektiver 
på ting. Det kan skabe en grobund for nye idéer. I et forum 
for omstilling til bæredygtighed/klimavenlighed vil det være 
oplagt, at almindelige borgere og personer fra erhvervslivet 
mødes. Borgerne vil i forummet kunne fortælle om deres 
behov. Det er guld værd for erhvervslivet, som gratis får 
ideer til nye lokale forretninger, hvor der allerede er en 
efterspørgsel.

O11 12

MINORITETER OG MAJORITETEN SKAL KNYTTE BÅND
Det er ikke det velkendte, der kan få os til at ryste i knæene 
af frygt. Det er det fremmede. De fremmede. Men måske 
er den fremmede bare en ven, vi ikke har mødt (ordentligt) 
endnu. Ikke en slagsbror, men en slags bror, en slags søster. 
Det er vigtigt, at vi i højere grad møder hinanden. Vi skal 
møde hinanden så tidligt som muligt. Men også voksne og 
ældre bør i højere grad møde hinanden – med åbne arme.

O3 10

ALLE SKAL DYRKE MOTION
Alle ved det: Motion er afgørende for os. Vi er nemlig slet 
ikke bygget til det stillesiddende arbejde, de fleste af os 
har i dag. På alle arbejdspladser bør der derfor komme en 
motionstovholder, gerne en, der er uddannet motionsin-
struktør. Motionstovholderen skal også tilgodese dem, der 
er mindre mobile, og sammensætte øvelser, fysiske som 
mentale, som kan gavne dem.

O3

KAMPAGNE FOR MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL
Psykisk sygdom og sårbarhed er ikke længere så store 
tabuer, som de har været. Men vi har stadig lang vej at gå, 
før det er helt aftabuiseret. Mange ved heller ikke, hvad de 
skal stille op, hvis en, de kender, har en psykisk sygdom eller 
lever med psykisk sårbarhed. For mange med psykiske lidelser 
er det også stadig svært at være åben omkring deres  
vanskeligheder. Derfor er der brug for endnu mere oplysning.

O3 4
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FORENINGER SKAL FORHOLDE SIG TIL VERDENSMÅLENE
Når en forening søger om penge fra en kommunal pulje, bør 
de fremover forholde sig til verdensmålene for at få godkendt 
deres ansøgning. På den måde vil de få et økonomisk 
incitament for at tænke verdensmålene ind i deres drift. 
Mon ikke de vil opdage andre gode ting ved at fokusere på 
verdensmålene? Måske kan verdensmålene også øge sam-
menholdet blandt foreningens medlemmer.

O

CERTIFICERING I VERDENSMÅL
Udbred brugen af certificering i højere grad end i dag, så 
virksomheder, institutioner og organisationer bliver certifi-
ceret i bæredygtighed. Der skal besluttes nogle relevante 
direktiver i EU, så alle områder er dækket. Udviklingen skal 
ske i samarbejde med både virksomheder, myndigheder og 
eksperter.

16

HVAD ER OPGAVEN – PRIORITERING AF 
VERDENSMÅLENE
Der er brug for at opdele verdensmålene i tre grupper ud fra 
et dansk perspektiv: 1) Hvad skal vi hjælpe andre med; 2) 
Hvad er fælles og 3) Hvad er primært vores eget ansvar. Det 
er nødvendigt med prioritering og fokusering, for selvom alle 
mål og delmål er vigtige, så må der prioriteres i forhold til, 
hvor vi kan flytte mest og dermed få en effekt. 

FINANSMINISTERIET SKAL SE PÅ FLERE BUNDLINJER
Den økonomiske bundlinje får alt for meget fokus. For at 
leve op til FN’s 17 Verdensmål bør vi nemlig give slip på 
silotænkningen i de forskellige ministerier, og i højere grad 
inddrage og fokusere på den grønne og den sociale bundlinje 
og ikke kun den økonomiske bundlinje. Det vil kunne give et 
mere harmonisk samfund. 

O

HUMANITÆR FN-TJENESTE
Alle FN-lande bør gentænke militærtjenesten, som vi kender 
den i dag. Det skal blive muligt at aftjene en såkaldt  
humanitær tjeneste i stedet for at trække i den traditionelle 
trøje. Det arbejde, man får, når man aftjener sin humanitære 
tjeneste, skal bidrage positivt til, at vi når verdensmålene 
inden 2030, og man vil kunne aftjene den både herhjemme 
eller som udstationeret. 

UDVIKLING AF ET FATTIGT OMRÅDE I KENYA
Skab et partnerskab mellem kommunen (et lokalområde) og 
en skole/et område i Kenya. Gennem partnerskabet støttes 
skolen og lokalområdet i Kenya både med opbygning af en 
god skoleuddannelse (også for voksne) og med bedre  
bygninger og solcelleanlæg. Der arbejdes også med et  
økologisk landbrugsprojekt for at skaffe føde og indtjening. 

LOKAL STØTTE I KAMPEN MOD ANTIMIKROBIEL RESISTENS
Bakterier er oftere og oftere resistente overfor antimikrobi-
elle stoffer. Det er et stort problem, der påvirker mange, hvis 
ikke alle, verdensmål. Antimikrobielle stoffer er en begrænset 
ressource, og det er derfor afgørende, at der bliver forsket 
intensivt i dem, så vi kan finde ud af, hvad der skal til, for at 
vi kan fremstille dem syntetisk og på en måde, så vi får has 
på det, der gør os syge.

O123 13 17
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Denne kategori rummer idéer, som primært handler om undervisning, 
uddannelse og dannelse. Der er en række idéer om inddragelse af 
verdensmålene i folkeskolen, enten som samlet sæt af mål eller 
med specifikt fokus på nogle af målene som for eksempel klima eller 
lighed. Der er også idéer, som omhandler inddragelse af verdens- 
målene i andre uddannelser. Desuden omhandler kategorien idéer, 
som har til formål at skabe mere bred viden om og handlekraft i 
forhold til verdensmålene og bæredygtig udvikling. Idéer om oplys-
ningskampagner, der er meget faglig specifikke, er dog medtaget 
under den kategori, der handler om det pågældende fagområde. 

Kategorien relaterer sig primært til verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 
og mål 17: Partnerskaber for handling.

Der er i alt 42 idéer i denne kategori - heraf 12 prioriterede.

MAKERSPACE MED FOKUS PÅ FÆLLESSKAB OG 
BÆREDYGTIGHED 
Der mangler viden om bæredygtighed og kompetencer i forhold til at 
tænke nyt om og med overskudsmaterialer og produktion. Samtidig er 
der børn og unge på kanten af job og uddannelse, som savner steder til 
udvikling. Så lad os skabe nogle alternative læringsrum, som kan bidrage 
til bæredygtighedsdannelse omkring materialer og genbrug, og som også 
får de unge videre. 

REALISERING
Der skal oprettes et bredt samarbejde om oprettelse og drift af Makerspace, 
som består af både midler og ressourcer (medarbejdere) fra erhvervslivet 
og samtænkning af læringsforløb fra uddannelsesinstitutioner, skoler og 
daginstitutioner. Der skal også skabes et netværkssamarbejde omkring 
optimal udnyttelse af redskaber, maskiner samt genbrug af rest- og  
overskudsmaterialer. 

TEMA: 
UDDANNELSE OG OPLYSNING



FOLKEHØRINGER OM VERDENSMÅLENE 2019 53

VERDENSMÅLSSTYRET 
UNDERVISNING 
I folkeskolen skal vi ikke have målstyret 
undervisning – men verdensmålsstyret 
undervisning. Det vil sige udover det 
rent faglige, skal man også altid have 
verdensmålene i baghovedet, når man 
underviser og danner sine elever. Vi sæt-
ter alle verdensmålene i spil. Det hjælper 
med at ændre adfærd og vaner. Derved 
bliver børnene ambassadører for den 
gode sag.

REALISERING
Kommunen skal sætte rammen og 
sikre økonomien, som den enkelte skole 
udfylder og anvender. Det er vigtigt, at 
verdensmålene operationaliseres på alle 
årgange, så hele skoleforløbet hænger 
sammen i den globale dagsorden.

DET SKAL GIVE MENING FOR 
DEN ENKELTE 
Verdensmålene er abstrakte og over- 
ordnede. Det gør dem svære at omsætte 
til hverdagens gøremål. Vi skal ændre 
vores vaner for at opnå verdensmålene. 
Men for at vi kan ændre vores vaner, skal 
verdensmålene gøres forståelige.

REALISERING
Gør verdensmålene målbare, lav små 
delmål over år, så man kan vise hvor 
langt man som kommune, region eller 
land er nået. Det skal anerkendes og  
offentliggøres. Der skal oprettes en  
national hjemmeside med masser af  
konkrete og realiserbare eksempler i 
idékataloger. Der kan også være en  
formular, som skal kunne udfyldes af 
både individer, familie, organisationer 
med egne bidrag til at opfylde målene.

FN’S 17 VERDENSMÅL OBLIGATORISK I FOLKESKOLEN 
De 17 verdensmål skal implementeres i det danske skolesystem. Det skal ske 
med 2 mål per klassetrin under naturfag/geografi og samfundsfag. I 8. klasse 
skal der etableres et fag, hvor eleverne lærer om alle 17 verdensmål i hele  
skoleåret. Det skal ikke være et eksamensfag. Der skal skabes en ny kultur.

REALISERING
Undervisningsministeriet skal godkende faget. Et seminar med fagfolk skal 
skabe grundlaget. Der skal udvikles undervisningsmateriale ud fra klassetrin 
og Fælles Mål. Arbejdet skal involvere politikere, et ekspertpanel, fagfolk,  
lærere, pædagoger og elever. 
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KVALITETSUDDANNELSE TIL ALLE 
Kvaliteten af uddannelse skal være høj for alle på alle niveauer sam-
tidig med, at verdensmålene tænkes ind som en del af den almene 
dannelse fra 0 år til færdiggjort ungdomsuddannelse. Der skal være 
fokus på støtte og udfordringer til alle elever alle steder i landet, for 
der er for stor forskel på de vilkår, som man har som skoleelev, både på 
skolen og privat.

REALISERING
Kvalitetsuddannelse skal prioriteres højt. Alle led i uddannelseskæden 
forpligter sig til at indarbejde verdensmål i deres dannelsesbegreb. 
Den enkelte bestyrelse for institutionen udarbejder principper, og  
ledelsen og medarbejderne udmønter i praksis – gør den konkret. 
Verdensmålene gøres til en del af børne- og ungepolitikken og  
prioriteres. 

FÆLLES FORANDRING 
Gennem partnerskabsaftaler mellem skoler og virksomheder skabes 
der dannelse og bevidstgørelse af verdensmålene med udgangs-
punkt i 8.klasses erhvervspraktik. Eleverne arbejder under praktikken 
innovativt med verdensmålene i virksomhederne og præsenterer 
deres arbejde efterfølgende ved en læringsfestival. Det vil skabe 
verdensmålsagenter både blandt eleverne og i virksomhederne. 

REALISERING
Det særlige undervisningsforløb til brug før praktikken skal udvikles, 
og materialer produceres. Lærerne skal klædes på til at gennemføre 
det. Der skal etableres et netværk af virksomheder, som gerne vil 
modtage elever i denne type praktik. Der vil være brug for nogle 
ekstra midler til selve festivalen. 
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ODENSE PRIME 
Der er brug for en digital platform, hvor 
unge influencers kan videreformidle viden 
om bæredygtighed. Der mangler infor-
mation og viden om FN’s 17 Verdensmål 
målrettet de unge, og idéen her vil styrke 
formidling drevet af og centreret omkring 
unge. 

REALISERING
Der skal midler til at opbygge influencer- 
programmet med et fagligt meningsdan-
nerforløb med kompetenceudviklende 
events fordelt ud over året. Der skal 
rekrutteres ildsjæle for hvert verdensmål, 
og platformen skal udvikles. Det skal 
være et ungedrevet projekt, og det vil 
være oplagt at involvere Odense Kommune,  
UCL og SDU og frivillige foreninger.

MERE KREATIV FOLKESKOLE 
Lovgivningen bør ændres, så skoler og lærere får mere frihed til selv at plan-
lægge, undervise og formidle. Der skal være mere kreativitet på alle planer i 
folkeskolen: på lederniveau, lærerniveau og elevniveau. Vi skal også spørge 
os selv: Hvilke kompetencer kræver fremtidens arbejdsmarked? Der skal være 
mere fokus på innovation, effektiv og elevdifferentieret undervisning og mindre 
fokus på timetal. Det vil styrke elevernes lyst til læring og vække deres nysger-
righed.

REALISERING
Der skal nedsættes et knivskarpt udvalg, der virkelig går til bunds i, hvad folke- 
skolen er i dag, og hvordan den kan blive en stærk og meningsfuld institution i 
fremtiden. Man kan også som kommune sætte en ære i at være frontløber og 
satse alt på at skabe landets bedste folkeskoler.
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UNESCO LEARNING CITIES 
Der er gang i gode ting i vores kommune omkring klima og bæredyg-
tighed, men vi synes, vi skal tage skridtet fuldt ud og engagere os i 
gruppen af UNESCO Learning Cities. Det vil på én gang hjælpe os til 
at udvikle en samlet plan for vores engagement i bæredygtighed, men 
også til at fortælle vores omverden, at her i Middelfart tager vi FN’s 
opfordring til at inkorporere verdensmålene i alle områder af vores 
kommune alvorligt.

REALISERING
Der en enkelt procedure. Man skal forpligte sig til at implementere  
netværkets guiding-documents. Vi er godt på vej. Derefter skal byrådet 
indsende en ansøgning til UNESCO netværket. Med de initiativer, vi 
har taget, og de målsætninger, vi har sat os, burde det være en  
formalitet.

INVOLVERING AF UDDANNELSESINSTITUTIONERNE
Fremtidens generationer skal involveres i bæredygtighedsdagsordnen. 
Det sker gennem oplysning, bevidsthed og dannelse hele vejen gennem 
uddannelsessystemet. Der skal være fokus på ”God involvering” som 
giver eleverne kompetencer til at handle på basis af viden om bære- 
dygtighed.

REALISERING
Uddannelsessektoren fra ministerier til de enkelte skoler skal i gang 
med et målrettet og strategisk arbejde med at integrere verdensmål 
og bæredygtighed på uddannelsesinstitutionerne. Der skal opstilles 
lavpraktiske delmål, der er forpligtende, som skoler og institutioner skal 
holdes op på. Studieordningerne skal opdateres, så deres beskrivelser 
afspejler den undervisningsmæssige strategiske tilgang. 

SUNDT VALG 
Etablering af en undervisnings- og læringsplatform, hvor man kan møde op og 
lære om det rette valg i relation til verdensmålene. Eksempelvis affaldsindsam-
ling med ekspert fra forbrændingsanlæg og stor trash walk, hvor erhvervslivet 
er med som sponsor og deltager. Varighed ca. 1 uge per tema, hvor man kan 
være der en eller flere dage. 
Målgruppe: Skoler fra 5. klasse og op og teambuilding med social impact til 
virksomheder. 

REALISERING
Byens højskole som fysisk placering. Kommunen kan yde støtte og hjælpe med 
netværk. Fonde til finansiering.
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FRA JORD TIL BORD FOR SKOLEELEVER 
– SKOLEHAVER 
Skoleelever skal undervises i ernæring og sund madlavning i øko-skole-
haver. Det vil give eleverne indblik i naturens kredsløb, og hvor maden 
kommer fra. De vil også få viden om, hvordan man tager vare på vores 
grundvand og få forståelse for, hvad bearbejdet mad indeholder af 
kunstige stoffer og deres effekt. Der vil være fokus på at kunne lave 
mad fra bunden. Desuden ved man i dag, at det giver mental sundhed 
og tilfredshed, når man arbejder med jorden. 

REALISERING
Alle videns- og bevillingsinstanser skal indkaldes til et fælles møde,  
det vil sige kommuner, skoler, grønne råd, lokale grupper og interessenter 
som for eksempel økologiske landbrug i området. Der skal lægges en 
plan, som indeholder etablering af skolehaver og efteruddannelse af 
lærerne, så de er parate til at undervise eleverne i skolehaverne. 
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FOLKESKOLEN – HJEM FOR KREATIVITET, LÆRELYST OG 
DRØMME
Folkeskolen skal ikke være en bureaukratisk kontrolinstitution, 
men derimod hjem for kreativitet, lærelyst og drømme. Det 
kan den blive, hvis vi afskaffer de nationale tests, giver 
lærerne mere forberedelsestid og eleverne kortere skole- 
dage, samt hvis vi sørger for, at der er færre elever i klasserne, 
bedre kontakt med erhvervslivet og flere kreative fag.

O

KVINDENETVÆRK/TALENTHOLD PÅ 
UNGDOMSUDDANNELSERNE
Hvad har iværksættermiljøerne, bestyrelserne og lederpo-
sterne tilfælles? Fravær af kvinder. Der er alt for få kvinder 
i disse miljøer, og det er en skam. Både for de kompetente 
kvinder, der ikke udnytter deres potentiale, og for samfundet, 
der går glip af en masse. I kvindenetværk på for eksempel 
ungdomsuddannelser kunne kvinder lære at udvikle og 
bruge deres netværk, at tro på sig selv og at kende deres 
rettigheder.

O

KLIMA PÅ SKOLESKEMAET OG KLIMAFESTIVAL
Mange børn er optaget af klimaet, og de vil gerne lære 
mere. Derfor bør der komme klima på skoleskemaet, hvor 
børnene (og deres lærere) kan lære om gode vaner til at 
mindske ens personlige CO2-udledning. Det, børnene lærer 
i dette fag, kan man håbe, de vil fortælle til deres forældre. 
Der kunne også komme en årlig Klimafestival i skolerne eller 
i kommunerne, som sætter fokus på klimaproblematikken.

O

BEDRE FOLKESKOLER
Ruster folkeskolen virkelig eleverne godt nok til deres  
fremtidige liv? Folkeskolen gør helt sikkert mange gode ting.  
Men den er også forældet på mange måder, og den bør give 
børnene bedre praktiske færdigheder og forståelse af ”voksen- 
ting” som for eksempel skat og lovgivningen. Folkeskolen bør 
derfor lade sig inspirere af friskolerne, inkludere mere bevægelse 
– og få et bedre samspil med det omgivende samfund.

O

5

164

4 13 4 16

EN KLIMABEVIDST FOLKESKOLE
Vi har svigtet de yngre generationer med vores overforbrug. 
Vi må ikke også svigte dem ved ikke at ruste dem til de 
kommende klimaforandringer. Derfor er det afgørende, at 
børnene i folkeskolen lærer om klima og miljø. Men ikke på 
en måde, der kun skaber frygt og rædsel. På en måde, så 
børnene føler, at de kan gøre en reel forskel, og at de kan 
indrette deres liv efter de kommende klimaforhold.

O4 13

NY SKOLEREFORM
Børnene og de unge er fremtiden. Derfor skal vi som samfund 
værne om uddannelsessystemet, helt fra børnene er små, 
til de bliver færdige med deres uddannelse. Hvis vi serverer 
viden i små, lækre bidder, får alle lyst til at spise med, og 
det gør læringsprocessen mere effektiv, end hvis vi serverer 
den som tynd børnehavesaft. Det er også afgørende, at der 
kommer mere fokus på kreativitet og praktiske færdigheder.

164 B

16

EN FOLKESKOLE BYGGET PÅ KREATIVITET, INNOVATION 
OG FREMTIDSFORSKNING
Fremtidsforskere er vores tids spåkoner. De er måske ikke  
altid 100 % på kornet, men de rammer sjældent helt ved 
siden af. De bør derfor spørges til råds, når vi udtænker,  
hvordan vi skal ændre folkeskolen, så den ruster børnene 
bedst muligt til fremtiden. I det hele taget bør vi stræbe 
efter at lirke meget mere innovation og kreativitet ind i  
undervisningen, samt give plads til børnenes forskelligheder.

4 B

NYT FAG I FOLKESKOLEN: ”KLODEN KALDER”
Børn er fremtiden, og børn er meget opmærksomme på 
klimaforandringerne. Natur/teknik-faget lærer allerede 
børnene meget om naturen, men undervisningen kunne godt 
blive endnu mere målrettet og lægge mere op til, hvad vi 
helt konkret kan gøre for at leve mere bæredygtigt. Et fag 
ved navn ”Kloden kalder” kunne sætte spot på netop det.

O4
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GIV ALLE BØRN STORT MOD
Personlig udvikling og empati skal på skoleskemaet. Det er 
nemlig vigtigt, at vores børn lærer at tro på sig selv, blive 
selvstændige og at blive dygtige til at indgå i forskellige 
fællesskaber. Børnene skal lære, at de ikke er konkurrenter, 
men at vi alle har forskellige styrker og svagheder. At vores 
forskelligheder er smukke. Det er både skolerne, institutio-
nerne, foreninger og forældre, der skal støtte op om denne 
idé.

3

STYRK IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION
Der skal undervises i innovation og iværksætteri på alle 
uddannelsesniveauer. Eksempelvis kunne folkeskolens 7.-10. 
klasse skulle løse opgaver for udvalgte virksomheder. Det 
kunne styrke elevernes dannelse og give dem en større for-
ståelse for erhvervslivet. Og måske vil virksomhederne også 
kunne bruge nogle af elevernes idéer.

4 8 F F4

STØRRE VÆGT PÅ KREATIVE- OG BEVÆGELSESFAG I 
FOLKESKOLEN
Det er ikke finere at kunne læse en bog end at være ferm 
med en fodbold, strikketøj eller en hammer. Vores samfund 
har brug for, at vi stopper bogsnobberiet og værner om de 
praktiske, sportslige og kreative færdigheder. Der er selv-
følgelig stadig brug for akademikere, men vi skal uddanne 
flere håndværkere, og alle har brug for at være i stand til at 
reparere sine ting.

M4

SKOLENS ERHVERVSBANK
En faglærer har ikke specialviden ned i alle emner, og derfor 
vil undervisningen blive bedre og dybere, hvis læreren har 
mulighed for at tale med fagfolk. Derfor skal alle skoler  
have en erhvervsbank bestående af private virksomheder, 
offentlige virksomheder samt plejehjem, sygehuse og 
kommune, som man kan trække på, når man arbejder med 
verdensmål i skolen. På sigt kunne det også være, at eleverne 
kunne komme med innovative forslag til virksomheder og 
institutioner. 

4 17 M

WIKIPEDIA-WORKSHOPS
Englænderne og vores norske naboer er langt mere flittige 
skribenter på Wikipedia end vi danskere. Der er nemlig 
meget færre Wikipedia-sider på dansk end på engelsk 
og norsk. Men ligesom vi kan mødes om noget strikketøj, 
kunne vi også mødes om at skrive artikler på Wikipedia. Vi 
kunne gøre det til et event. Måske kunne gymnasielærerne 
også acceptere Wikipedia-artikler som en afleveringsform i 
forskellige fag.

O5

UNG TIL UNG
Vi unge er vant til, at vi skal lære fra nogen, der er ældre 
end os selv. Men det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt. 
Mange unge har nemlig mange kompetencer, som voksne 
ikke har. Det ville være fedt, hvis vi kunne lære fra dem i ste-
det. En anden ting: For de fleste elever i folkeskolen er det 
akavet, når deres egen lærer står for seksualundervisningen. 
Det ville være bedre at hyre unge seksualundervisere udefra.

3 O4

VERDENSMÅLSVEJLEDERE
En uddannelse til verdensmålsvejleder. Var det noget? Der 
er nemlig brug for at udbrede kendskabet til verdensmålene, 
og nogen må føre an. Uddannelsen kunne fungere som et 
akkrediteret praktikforløb, hvor kandidatstuderende fra for-
skellige fagdiscipliner nørder verdensmålene for fuld skrue 
og sammensætter foredrag og workshops til virksomheder 
og institutioner.

O4

MILJØUDDANNELSE FOR ANSVAR OG FAGLIGHED
Særligt fokus på grundforståelsen af dyr-plante symbiosen 
(CO2-O2+C-CO2 etc.) samt drivhuseffektens opvarmning 
på grund af tilbageholdt varmeudstråling. Gør det til et 
krav, at eleverne hvert år laver projektarbejder, der handler 
om klima og livsbetingelser globalt. Det kan være de helt 
lokale af slagsen (fokus på skolens eller hjemmenes strøm-
forbrug, vandforbrug, affaldshåndtering og lignende) eller 
de mere studieprægede.

12 M4
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LOKAL IDÉPLATFORM 
Der er brug for at dele gode ideer til indfrielse af verdens- 
målene. Opret en hjemmeside, hvor man kan indsende sin 
verdensmålsidé og få den tjekket af eksperter. Det kan være 
ideer fra både borgere, virksomheder og uddannelsessteder. 
Via hjemmesiden bliver ideer delt, og nye kontakter opstår 
lokalt. 

12

PLASTIC CHANGE-TEMAAFTEN
Plastic Change er en NGO, der arbejder for at bekæmpe 
plastikforurening. De holder blandt andet foredrag, hvor 
man kan blive klogere på, hvad plastik er, og hvordan man 
kan minimere sit forbrug. Det ville være brugbart for mange 
mennesker, hvis kommunen etablerede et samarbejde med 
Plastic Change og for eksempel afholdt åbne arrangementer 
sammen med denne NGO – for både borgere og erhvervsliv.

12 14 F

GLAD KOMMUNIKATION
Vi bliver apatiske, hvis vi kun hører og ser negative ting. Det 
mindsker vores lyst til at gøre en indsats – selv en lillebitte 
indsats – hvis vi får at vide, at det hele alligevel er for sent, 
og at vores små bidrag ikke batter noget. For at motivere 
os til at gøre noget for klimaet er det derfor afgørende, at 
kommunikationen om verdensmålene er i en munter tone 
med fokus på fremskridtene.

124 B

11 S

BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER
”Der er mange sandheder derude,” som man siger. Selv for 
nogle af de mest inkarnerede miljønørder kan det være 
svært at gennemskue, hvilke valg der skåner planeten mest 
muligt. Derfor er der brug for en uvildig online platform, der 
tydeliggør ret og vrang, og som også informerer om lokale 
tilbud her og der, hvor ung som gammel kan mødes og inspi-
rere hinanden til at leve bæredygtigt.

O12 13

HJÆLP TIL ORDBLINDE
Op til syv procent af alle danskere er ordblinde. Hvis man er 
ordblind, er det for eksempel ikke unormalt, at man føler sig 
begrænset i forhold til uddannelsesvalg. Derfor er det af-
gørende, at man som ordblind får den støtte, man har brug 
for, for reelt at få de samme muligheder som dem, der ikke 
er ordblinde. Alle børn bør derfor tilbydes en ordblindetest 
så tidligt som muligt.

10 F4

INTERNATIONAL VERDENSMÅLSDAG
Vi mangler stadig en ”International Verdensmålsdag,” som vi 
burde fejre og sætte spot på, på lige fod med for eksempel 
Kvindernes Kampdag og Arbejdernes ditto. Den årlige mar-
kering vil sikre, at vi husker verdensmålene og forhåbentlig 
bliver mere opmærksomme på dem. Kommuner, virksomheder 
og borgere kunne mødes rundt omkring i byerne og vise, 
hvad de gør for at leve op til verdensmålene.

O17

RET TIL SPECIALUNDERVISNING
Der er for mange unge, som forlader folkeskolen uden de 
nødvendige færdigheder for at tage en ungdomsuddannelse. 
Det giver dem en ulige start på voksenlivet. Derfor skal der 
afsættes nok ressourcer til specialundervisning af børn, som 
har særlige behov.

KVALITETSUDDANNELSE KRÆVER VIDEN OM 
VERDENSMÅLENE
Alle niveauer i uddannelseskæden (fra dagtilbud til uni-
versitet) skal forpligte sig på at indarbejde dannelse om 
verdensborgerskab/verdensmålene i deres arbejde. Lokalt 
handler det om at få grundskolen og ungdomsuddannelser-
ne til at arbejde sammen om denne opgave. Spørgsmålet er: 
Hvad kan vi på gymnasiet forvente, at eleverne ved noget 
om, når de afslutter 9. klasse? 

4 10 M 4 12 M
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VERDENSMÅLSKONTOR
Det er svært at vide, hvad man skal gøre i forhold til 
bæredygtighed. Derfor skal kommunen, erhvervscenteret 
og uddannelsesinstitutionerne gå sammen og skabe et 
verdensmålskontor, hvor virksomheder, foreninger, borgere 
og andre kan få konkret inspiration og sparring til en mere 
bæredygtig adfærd.

11 12 S

SÆT NUDGING-BEGREBERNE I SPIL
Verdensmålene er svære at få greb om, så derfor skal folk 
med forstand på nudging være med til at oversætte målene 
til noget hverdagsagtigt, som vi alle kan forholde os til og 
handle på. For det skal være nemt og overskueligt at gøre 
en indsats for en bedre verden. Og ved at nudge arbejdes 
der via den måde vores hjerner fungerer på, og vi får målene 
omsat til handlinger.

12 13 M

FRA MÅL TIL IMPLEMENTERING
Ikke mere snak. Nu skal der handles, og der er ingen tid at 
spilde. Problemet er bare, at mange ikke ved, hvor de skal 
starte, og hvor de skal slutte. Derfor er der brug for et  
nationalt center for bæredygtighed, som i et klart sprog 
skal formidle om konkrete bæredygtige løsninger for alle  
offentlige instanser, NGO´er og organisationer, som  
arbejder for at opnå verdensmålene. 

12 13 M

NATURENS DAG MED FOKUS PÅ KLIMA OG MILJØ
Der mangler stadig opmærksomhed og fokus på klima, 
både i nærområdet og på national og global plan. Derfor er 
der brug for, at det som i dag er naturens dag får mere 
fokus på netop klima. Det skal være for både børn og voksne. 
Dagen kan planlægges i et samarbejde mellem kommunen, 
miljøorganisationer og lokale foreninger. 

O1 10

MENNESKELIG DANNELSE
Vi har en stærk præsentationskultur, som modarbejder 
værdier som gavmildhed og taknemmelighed og som giver 
for lidt plads til at skille sig ud. Derfor skal 0-18 år-området 
styrkes, så langt flere ønsker at deltage i offentlige tilbud 
og udviklende foreningsliv, så børn og unge udvikler deres 
menneskesyn.

3 4 S

PARTNERSKABER VIA FORENINGSLIVET
Et af Danmarks mest brugte kælenavne er naturligvis for-
eningsdanmark. Og hurra for det. For vi kan udnytte vores 
fælles hang til oplysning, debat og sammenhold i arbejdet 
for at nå verdensmålene inden 2030. Verdensmålene kan 
virke abstrakte, men i foreningerne kan vi inspirere hinanden 
og lære, at der er mange konkrete ting, vi nemt kan integrere 
i vores hverdag.

1711 M
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Denne kategori omhandler idéer, som fokuserer på, hvordan menneskers 
forbrug – af mad, tøj, transport og meget andet – kan begrænses for 
eksempel gennem deleordninger og nye typer supermarkeder.  
Kategorien indeholder også idéer relateret til alt det affald, som 
kommer ud af vores forbrug. Mange af idéerne handler således om, 
at affald skal sorteres bedre og genbruges mere, og derved sættes 
der fokus på, at affald håndteres meget forskelligt på tværs af  
landet og forskelligt i hjemmet og på arbejdet. 

Kategorien relaterer sig primært til verdensmål 11: Bæredygtige byer 
og lokalsamfund, mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, mål 13: 
Klimaindsats, mål 14: Livet i havet og mål 15: Livet på land samt mål 
17: Partnerskaber for handling. 

Der er i alt 53 idéer i denne kategori - heraf 18 prioriterede.

GENNEMSIGTIGHED FOR FORBRUGEREN  
– FORBUD FOR VIRKSOMHEDEN 
Plastikaffald er en kæmpe klimasynder, og det er dumt, når meget kan 
genanvendes. Virksomheder virker ligeglade, og forbrugeren har svært ved 
at se, hvordan plastik fungerer og genanvendes. De får smidt plastikken i 
naturen. Det skal stoppes.

REALISERING
Forbyd virksomheders brug af ikke-genanvendeligt plastik. Indfør et godt 
og genkendeligt printet mærke, så forbrugeren kan se, hvad der er godt 
at købe, og en form for pantsystem til at aflevere genanvendelig plastik. 
Forbud mod ikke-genanvendeligt plast eller højere afgift på ikke-genan-
vendeligt plast. Det kunne fremsættes som et borgerforslag.

TEMA: 
RESSOURCER OG FORBRUG
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MILJØVURDERING AF PRODUKTER 
Forbrugeren skal gennem obligatoriske mærkater nemt kunne se, hvor 
meget CO2, der er udledt i produktionen af en vare. Metoden for  
vurdering skal fastlægges og være ensartet og baseres på nuværende 
ISO-standarder og eksisterende værktøjer som LCA (livscyklusvurdering). 
Metoden skal sikre, at mængden af CO2 udledt af produkter og services 
kan sammenlignes, og dermed hjælpe befolkningen til at tage oplyste 
beslutninger. Der kan desuden indføres en beskatning eller CO2 afgift 
for virksomheder. Det vil motivere virksomheder til at gå over til miljø-
venlige metoder. 

REALISERING
Forslaget skal realiseres gennem lovgivning. Både politikere, virksom-
heder og forskere inden for miljøområdet skal involveres, og der skal 
nedsættes et ekspertpanel, som fastlægger metoden. 

OBLIGATORISK MILJØMÆRKNING PÅ 
FØDEVARER 
Der skal være en miljømærkning på alle fødevarer. Det skal på en 
nem og overskuelig måde informere forbrugeren om de miljømæssige 
omkostninger ved produktionen af produktet. Mærkningen fungerer 
som en farvekodet talskala, hvor man kan se, hvor mange procent 
omkostningerne udgør af det tilladte daglige forbrug, hvis vi ikke 
skal overstige Paris-aftalens krav. Det skal dække omkostninger ved 
produktion, transport, udvinding af råstoffer samt emballage.

REALISERING
Mærkningsordningen kan indføres via lovgivning. Relevante styrelser 
(fødevarer, miljø, sundhed) og forskere skal involveres i udarbejdelsen.
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FJERN PLASTIKPOSERNE 
Plastikposer til indkøb kan sagtens 
undværes. Så fjern dem fra butikkerne 
og sæt i stedet gang i muleposeproduk-
tionen. Så slipper vi for poserne i naturen 
både på land og i havet. Man kan bruge 
gamle bukser eller andet stærkt stof til 
at sy muleposerne af.

REALISERING
Der er brug for et mønster og en vejled-
ning, og syningen skal afprøves på nogle 
skoler i håndarbejdsfaget. De færdige 
poser kan så afprøves af nogle af bør-
nenes familier til deres daglige indkøb. 
Muleposerne kan bredes ud via familierne 
til andre. Den enkelte skole og/eller 
skoleforvaltning kan starte systemet. 
Undervisningsministeriet kan udbrede 
det til hele landet.

DROP KEMIEN I HUSHOLDNING 
Ud med kemiske stoffer i husholdningen – i rengøringsmidler, i madvarer og 
i personlige plejeprodukter. I stedet bør der anvendes miljørigtige produkter, 
som er biologisk nedbrydelige, for eksempel husholdningseddike, brun sæbe 
og vand. Mennesket og vandmiljøet bliver påvirket af kemien. Nogle stoffer 
passerer gennem renseanlægget og havner i nærmiljøet til skade for plante- 
og dyrelivet.

REALISERING
En bedre og nemmere mærkning af produkterne gennem farvekoder: 
Rød= Miljøsvin, Gul= Frarådes brug, Grøn= Fri for kemiske stoffer.
Det ville i øvrigt være prisværdigt, hvis lovgiverne forbyder produktion af  
produkter med kemiske stoffer.
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PROMOVERING AF BÆREDYGTIGE LOKALE OG 
NATIONALE PRODUKTER 
Vi bruger alt for mange ressourcer på at emballere og transportere 
fødevarer hele verden rundt. Ligesom varerne tilsættes kemikalier og 
pakkes ekstra ind i emballage for at kunne holde sig og se pæne ud  
– også efter en lang rejse. I stedet skal der sælges og købes lokale og 
nationale fødevarer.

REALISERING
Supermarkederne skal have afdelinger med lokale og nationale varer, 
så det bliver nemmere som forbruger at finde varerne. Lokale markeder 
skal promovere lokale fødevarer. Der skal også være mærker, som viser 
hvor varen kommer fra. Der skal afgifter på emballage og transport for 
at gøre varer, som kommer langt væk fra, dyrere. 

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI OG LOKALE 
FØDEVARER I OFFENTLIGE INSTITUTIONER 
Der er behov for at øge sundheden og sikre klimavenlig produktion 
med eksempelvis minimal transport af råvarer. Der er også behov for 
at mindske madspild og skabe et større engagement hos køkkenper-
sonalet og ændre gæsternes madvaner.

REALISERING
Københavns Madhus har meget erfaring med at omlægge offentlige 
køkkener til økologi og lokale fødevarer, så dem kan man gå i partner- 
skab med. Hotel- og Restaurantskolen er også relevant til undervisning,  
inspiration og praktisk hjælp til omlægning. Kommunen skal tage 
en beslutning og inddrage alle køkkenchefer og køkkenpersonalet i 
processen.
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REKLAMER, JA TAK! 
En national beslutning om at framelde reklamepost hos alle danske 
borgere, medmindre de selv aktivt har tilvalgt de reklamer, de ønsker. 
Sådan mindsker vi forbruget af reklamer, som bare bliver smidt ud 
uden at have tjent noget formål. Vi skal gøre det nemt for borgerne at 
tage det bæredygtige valg. 

REALISERING
Der kan stilles et borgerforslag som dialogstarter og derefter politisk 
aktion i form af lovgivning. Mange virksomheder fokuserer på bæredyg-
tighed, så der kunne også indledes en dialog med distributørerne, hvor 
man foreslår en bæredygtig ændring.

AFFALDSSORTERING I OFFENTLIGE 
SKRALDESPANDE  
Vi sorterer affald derhjemme, men når vi er på gadeplan, så tvinges vi 
til at smide al affaldet i den samme skraldespand uden sortering. Der 
er også brug for mere oplysning og synlighed i medierne, så alle bruger 
de offentlige skraldespande, og vi slipper for skrald i gaderne og i 
naturen.

REALISERING
Der skal opstilles skraldespande, som tydeligt viser hvilket skrald, der 
skal i de forskellige rum. Og der opstilles flere, end der er i dag. I Prag 
har de nogle smarte nogle, som virker. Dem kan man lære af. Det er en 
opgave for kommunen, men borgerne og medierne skal også være med.

PLASTIK, NEJ TAK!
Der er plastik mange steder i naturen. Vi kan som bevidste forbrugere være 
med til at nedsætte efterspørgslen af plastik, og vi kan via affaldssortering, 
bevidste forbrugervalg og aktive indsatser i vores nærmiljøer være med til at 
mindske problemet. Det er vigtigt, at vi alle fremover ændrer holdning og ad-
færd i forhold til vores forbrug af plastik i dagligdagen.

REALISERING
Alle aktører – fra kommunen til lokalforeninger – formulerer en aktiv PLASTIK - 
NEJ TAK handlingsplan. Det kræver information og forpligtende handling både 
udadtil og indadtil i kommunen. Initiativet spænder fra kommunens mål om 
at mindske brug af plastik i alle offentlige institutioner og arbejdspladser, til 
virksomheder, der gennem innovation medvirker til (mere) bæredygtige løsninger, 
til hospitaler, skoler og børnehaver, der sætter fokus på PLASTIK - NEJ TAK; 
og lokalforeninger, der bidrager med affaldsindsamling, strandrensninger og 
oplysning.
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ENS AFFALDSSORTERINGSVILKÅR FOR ALLE 
Fraktionskravene til affald skal ensrettes, så det er ens vilkår, som  
gælder for private, virksomheder og i det offentlige rum. Det fungerer 
godt med den nuværende sorteringsordning for private, som der derfor 
kan tages udgangspunkt i for sortering hos alle erhverv, i offentlige 
institutioner og i det offentlige rum. Samme ordning bør i øvrigt gælde 
for hele Danmark, så der ikke er forskel på tværs af kommunegrænserne.

REALISERING
Politikerne skal samarbejde om at ændre affaldsdirektivet på tværs af 
kommunerne, så man ikke som borger oplever at skulle sortere der-
hjemme, men ikke på arbejdspladsen, på stranden eller i indkøbscenteret.

AFFALDSHÅNDTERING
Affaldshåndtering skal ske på samme grundprincip i alle kommuner. 
Vi skal også blive bedre til at sortere vores affald i genanvendelige 
fraktioner og derved nedbringe mængden af restaffald. Vi skal i større 
grad genanvende vores affald og på sigt helt ophøre med afbrænding 
af restaffaldet, for afbrænding medfører øget CO2. Sorteret affald i 
forskellige fraktioner kan derimod genanvendes i produktionen.

REALISERING
Idéen skal realiseres gennem en oplysningskampagne, som skal for-
tælle de gode eksempler og give viden om konsekvenserne ved ikke at 
sortere. Der skal etableres forpligtende fællesskaber til oplysning og 
undervisning om affaldshåndtering. Endelig skal der skabes økonomisk 
incitament for borgere og virksomheder for at motivere til sortering. 

FREMTIDENS AFFALDSSORTERING 
Der skal være genanvendelsesorienteret affaldssortering med decentrale affalds- 
stationer i gå-afstand fra borgeren. Det affald, som frasorteres, skal indgå i en 
form for genanvendelse. Det biologiske affald kan genanvendes i biogasanlæg. 
Virksomheder skal anspores til at anvende emballage, som kan genanvendes af 
andre efter brug.

REALISERING
Der skal med eksperthjælp udarbejdes en lov, som fastlægger kravet om 
decentral sortering for alle. For at komme i gang kan kommunen inkludere 
decentrale, sorteringsorienterede affaldscentraler, når der anlægges nye ud-
stykninger, så borgerne og virksomhederne hurtigt kan opmuntres til sortering. 
Der skal skabes et samarbejde med virksomheder, der kan anvende frasorteret 
affald.
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SORTERING AF AFFALD 
Når man sorterer sit affald, får man 
øjnene op for ens ressourceforbrug og 
for, hvor stort problemet er. Når affaldet 
bliver sorteret, giver det bedre mulighed 
for øget genbrug. Noget af affaldet kan 
bruges til kompost. Andet kan bruges 
som biomasse til energiforsyning og der-
ved skabe vedvarende energi.

REALISERING
Det skal være nemt og lige til at sortere 
sit affald. Det kan man hjælpe på gennem 
nudging, hvor man nærmest bliver lokket 
til at gøre det rigtige – altså sortere – 
uden rigtig at lægge mærke til det. Der 
er brug for nogle konkrete initiativer, hvor 
den slags nudging prøves af. Det kunne 
være i de kommunale institutioner og i 
private virksomheder.

PÅKRÆVET AFFALDSSORTERING 
Der skal indføres et nationalt affaldssorteringssystem, som skal etableres af 
eksperter på området for at sikre et effektivt system. Det skal være nemt 
tilgængeligt for alle at kunne affaldssortere og attraktivt også for virksomheder.  
Det er nemt at implementere, da det allerede bliver gjort mange steder i landet 
- vi skal bare have resten af Danmark med.

REALISERING
Der skal etableres flere affaldsstationer og en gennemarbejdet affaldssor-
teringsordning. Der skal afgifter på almindeligt affald for at gøre det mere 
attraktivt at sortere. Børn og unge skal modtage undervisning i affaldssorte-
ring, og hvor affaldet ender, og hvad det bliver brugt til. Folk skal nemt kunne 
få information om affaldsordningen.
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ENSRETNING AF AFFALDSSORTERING 
Affaldssorteringen bør ensrettes på landsplan efter højeste fælles- 
nævner, og madaffald fra offentlige institutioner skal bruges som  
energikilde. Der er tale om et nationalt problem med manglende gen-
brug af affald. Nogle kommuner sorterer meget, andre lidt, men fælles 
for alle er, at de kan blive bedre til at uddanne og oplyse borgere og 
virksomheder om, hvordan de nemt kan sortere og genbruge. 

REALISERING
Samarbejde mellem kommuner med fælles erfaringsudveksling og ind-
dragelse af fagfolk, medarbejdere på genbrugsstationer, frivillige fra 
forskellige boligformer, skoler og virksomheder. Der skal følges op med 
en massiv oplysningskampagne om affaldssortering til arbejdspladser, 
skoler, børnehaver, biblioteker, forældremøder, plejehjem mv.

TVUNGEN UDLEVERING AF OVERSKUDSVARER 
Butikker pålægges ved lov at videregive overskudsvarer til velgørende 
formål. Et kommunalt center står for koordinationen og for at identifi-
cere behov blandt udsatte borgere, for eksempel mod madlavnings- 
kurser og lignende.

REALISERING
Odense Kommune kan være forsøgskommune med fødevarer. Derud-
over skal de store butiks- og supermarkedskæder, engrosforretninger 
og Frivilligrådet involveres. 

AFFALD OG SORTERING 
Alle har brug for mere inspiration til at bruge mindre (engangs)plast og skabe 
mindre affald. Det affald, vi så ender med, skal vi være bedre til at sortere og 
komme af med, så det ikke ender i naturen og havet. Det betyder, at der skal 
være flere skraldespande med sortering også i det offentlige rum, eksempelvis 
ved boligområder, på strande og langs populære stier.

REALISERING
Løsningen skal udarbejdes nedefra med lokale grupper, som samarbejder med 
kommunen og dermed sikrer et godt lokalt medejerskab. Men i sidste ende er 
det kommunen, som skal komme med skraldespande og sorteringssystemet.
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3 UGENTLIGE KØDFRI DAGE
Vores forbrug af kød er noget af det, der udleder allermest 
CO2. Ved at indføre flere vegetariske dage rundt omkring, 
vil vi virkelig kunne gøre en positiv indsats for miljøet. Idéen 
kunne blive realiseret på kommunalt plan gennem bæredyg-
tighedsstrategier. Offentlige ernæringsassistenter kunne 
også blive efteruddannet i klimavenlig kost. Og der kunne 
blive lovgivet på nationalt plan.

PLASTIKPOSERNE UD AF BUTIKKERNE
Plastikposer er noget miljøsvineri. Derfor er det ærgerligt, 
at man stadig kan købe dem i butikkerne. Det er også 
ærgerligt, hvis de plastikposer, der allerede er produceret, 
ikke bliver slidt op. Hvis butikkerne tog imod plastikposer, 
ligesom de tager imod pantflasker, kunne vi minimere spild. 
Butikkerne bør fremover kun sælge bæredygtige poser, og 
måske kunne man få lidt rabat, hvis man medbringer sin 
egen mulepose.

312 F F12 13

FØDEVAREMÆRKER TIL RESTAURANTER
Hjemme i privaten er det nemt at leve bæredygtigt. Men 
hvis man har lyst til at spise ude en dag, kan det være 
svært at gennemskue, hvad man skal vælge fra menukortet 
for at træffe det mest bæredygtige valg. Restauranterne 
og caféerne bør derfor gøre det mere gennemsigtigt, hvor 
klimavenlige deres retter er, måske gennem en mærknings-
ordning.

O

FØDEVARESTYRELSENS ANBEFALINGER SKAL 
UDELUKKENDE BERO PÅ EVIDENS
Den danske madpyramide anbefaler, at vi spiser (lidt) kød 
og mælk. Altså tager den udgangspunkt i vores kultur. Men 
det burde den ikke gøre, når vi ved, at det skader miljøet 
at spise kød og drikke mælk. Det er derfor på tide, at vi får 
en ny madpyramide, som selvfølgelig anbefaler os at spise 
sund mad, men som også tager højde for, hvad der er mest 
klimavenligt.

O12 13 12 13

MINDRE BRUG AF PLASTIK I ERHVERVSLIVET
Danmark skal sætte nationale max-grænser for, hvor meget 
plastik erhvervslivet må få lov til at bruge. Der skal også 
bruges penge på, at der bliver forsket i alternative og 
bionedbrydelige emballager. Og man bør kunne indløse pant 
for al plastikaffald. Det er nødvendigt, at der bliver lovgivet 
om det – for uden en lov er det tvivlsomt, at der vil ske ret 
meget.

12 13 B

PANTINDSAMLING PÅ OFFENTLIGE INSTITUTIONER
Selvom det udløser en kontant bonus at aflevere sin pant, 
glemmer mange det. Måske kunne arbejdspladserne gøre 
os mere opmærksomme på at aflevere vores flasker. For hvis 
alle arbejdspladser havde en pantstander stående, kunne 
der komme et fællesskab omkring det. Hver arbejdsplads 
kunne aftale at bruge panten på at lave noget sjovt sammen, 
eller at donere pengene til velgørenhed.

O

”TO GO AROUND-KOPPER”
Hvis bare caféerne havde et fælles pantsystem for deres 
kaffekopper. Man skulle kunne betale pant for en kop, og 
aflevere den i en hvilken som helst anden café, der er med i 
pantsystemet. Med sådan et system ville man kunne komme 
meget unødigt ressourcespild til livs. Væk med papkrus og 
plastiklåg! Kaffen vil nok også smage meget bedre, når man 
kan drikke den med (lidt) bedre samvittighed.

O12 1217 17

AFFALDSSORTERING FORBEDRES
Kommunen skal dels sætte mere fokus på problemet med 
affaldssortering og sørge for, at borgerne er oplyste om, at 
der er mange fordele for vores planet, hvis vi bliver bedre til 
at affaldssortere. Men den enkelte borger har også et stort 
ansvar selv, for det er dem, som skal sørge for, at reduce-
ringen af affald bliver ført ud i livet. Kommunen skal også 
sørge for, at når affaldet bliver sorteret, så ryger det ikke i 
den samme container på forbrændingen, men at det rent 
faktisk bliver genbrugt.

M11 12
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ANSVARLIGT FORBRUG
Gennem oplysning, opdragelse og nudging skal der fremmes 
en nulvækstkultur med modent forbrug. Et forbrugsmønster 
hvor genbrug, reparation og pant samt produkternes levetid 
har stor betydning. Det vil kræve politisk mod og handling 
at sætte det i værk.

12 M4

MADSPILDSCAFÉER
Vi skal komme madspildet til livs. Det kan man gøre på 
mange måder. En måde kunne være ved at oprette mad-
spildscaféer, hvor der kun bliver brugt overskudsvarer. Altså 
varer der nærmer sig sidste salgsdato. Caféerne kunne blive 
drevet af lokale ildsjæle og frivillige. På den måde kunne 
de også fungere som sociale samlingssteder. Caféerne skal 
være åbne for alle, så vi kan møde hinanden på tværs af 
sociale lag.

O

LØSVÆGTSSUPERMARKEDER SKAL VÆRE STANDARD
I København og i Århus findes der allerede mindre løssalgs-
butikker. Det mangler vi i resten af landet. Hvis det var 
normen, at man altid købte sine gryn, sin sæbe, sit kød i 
løsvægt, ville vi virkelig spare på emballagen. Vi ville selv 
skulle medbringe bokse og poser til vores produkter, og vi 
ville skulle betale pr. vægtenhed. Derfor vil vi også få mulig-
hed for kun at købe det, vi har brug for.

O

FORBUD MOD IKKE-GENBRUGELIGT PLASTIK
EU er ved at forbyde al engangsplastik. Men det går lang-
somt, og det er ikke ambitiøst nok. Hvorfor ikke forbyde al 
ikke-genbrugelig plastik? Det ville være skønt, hvis forbud-
det kom til at gælde hele EU, men det ville også være en 
fin start, hvis det bare kom til at gælde her i Danmark. En 
måde at gøre det mere attraktivt at vælge komposterbart 
materiale kunne eksempelvis være at sænke tolden på 
sukkerrørsfibre og lignende.

O

12 13
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INGEN FÆRDIGRETTER
Når man for eksempel smækker en frysepizza i ovnen, får 
man stillet sin sult i en ruf. Færdigretter er tit pakket i både 
pap og plastik, og det er et problem med al den emballage. 
Derfor skal det være slut med færdigretter. Det løser en stor 
del af emballageproblematikken. Og så er det tit sundere at 
lave mad fra bunden.

DET GODE FIKS
Mange synes, at det er dyrt, besværligt og tidskrævende at 
få repareret sine ting, hvis de går i stykker, og de foretrækker 
derfor at købe noget nyt i stedet. Men vores ting kan få  
meget længere liv, hvis vi havde flere initiativer rundt omkring,  
hvor fingerfærdige folk, der måske ikke arbejder så meget, 
på frivillig basis kan undervise ”pølsefingrefolket” i at fikse 
deres ødelagte ting.

3 12 F 11 12 F

KLIMAMÆRKNING AF VARER OG YDELSER
De danske forbrugere er vant til forskellige mærkningsord-
ninger, når de køber ind. Vi har bl.a. svanemærket, ECOCERT,  
”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse,” m.m. Men vi mangler et 
klimamærke, der kan gøre det nemt at købe ind på en klima- 
bevidst måde. For eksempel er det ikke givet, at danske 
tomater altid er bedre end spanske. En mærkningsordning 
kunne derfor virkelig hjælpe forbrugeren.

O12 13
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RØD-GUL-GRØN FARVESKALA PÅ FØDEVARER
Det kan være svært at gennemskue, hvilke fødevarer (og 
varer i det hele taget), der er mest miljøvenlige. En farve-
ordning kunne gøre det meget mere simpelt for forbrugeren. 
Det ville også løbende minde forbrugeren om, at alt, hvad vi 
sætter tænderne i, er en gave fra jorden, som det har kostet 
ressourcer at producere.

O12 13

POLITISK FOKUS PÅ KLIMA OG MILJØ
Der bør komme klimaafgifter nu. Det skal være dyrt at 
opføre sig ubæredygtigt: flyve, vaske sig i palmeoliebaseret 
sæbe, spise bøffer, købe tøj i H&M, osv. Til gengæld skal 
det være billigt og nemt at handle miljøbevidst. Der bør 
også komme en emballageafgift for alle virksomheder, så vi 
kan få gjort kål på noget af plastiksvineriet.

12 13 B

MINDRE MADSPILD
Det er skævt, at supermarkederne og restauranterne hver 
dag smider mad ud. Vi har nemlig en voksende gruppe af 
fattige i Danmark, der har svært ved at blive mætte. Derfor 
skal supermarkederne i (endnu) højere grad donere de 
fødevarer, de ellers ville smide ud, til forskellige væresteder 
og lignende initiativer. Det vil både mindske madspildet og 
gøre de mest udsatte i samfundet sundere.

2 12 F

TING, DER DUER
I dag bliver ting ofte designet til at gå i stykker få år efter 
købsdatoen. Men det koster meget CO2 at købe nypro-
ducerede varer. Der bør derfor lovgives mod den såkaldte 
planlagte forældelse, hvor produkter er designet til kun at 
holde i kort tid. Vi forbrugere skal forstå, at det er bedre 
at købe lidt, men godt – og gerne brugt. Måske kunne det 
også hjælpe af lægge afgifter på varer af dårlig kvalitet.

129 F
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EN APP FOR RENE BYER
Der skal gå sport i at samle skrald. Det kan der komme, hvis 
det i højere grad bliver muligt at dokumentere sin indsam-
ling, og hvis man bliver belønnet for sin indsats. En måde, 
man kunne sikre dette på, ville være ved at udvikle en app, 
hvor man kan dokumentere sin indsats. Det skulle udløse 
point at samle meget skrald, og disse point skulle kunne 
veksles til for eksempel et cafébesøg på en café, der lever 
op til verdensmålene.

12 O11

AFFALD – HVOR GØR VI AF DET?
Der ligger meget skrald rundt omkring, hvilket for eksempel 
kan ende i havet. Der skal være bedre mulighed for at komme 
af med affaldet, både i boligområder, men også når man går 
en tur.

M11 12

PLASTIC-NOT-SO-FANTASTIC
Plastikproblemet er kæmpestort, og staten er nødt til at gribe 
ind for at komme det til livs. Plastik bør nemlig ikke være 
det billigste materiale at producere, og der bør komme en 
lovgivning, der beskytter mod uhensigtsmæssig markeds-
føring af produkter i plastikemballage. Butikker, der gør en 
reel indsats for at komme plastikproblemet til livs, bør få en 
gulerod i form af en kontant bonus fra staten.

O

ROBOTTER TIL SØS
Prøv at se det for dig: En robot med lange fangarme svøm-
mer rundt, og nu og da vender den bunden i vejret som en 
blishøne. Hvad har den gang i? Den samler skrald! Havene 
er meget forurenede, og der er brug for en seriøs indsats 
for at få ryddet op. Det vil robotter kunne hjælpe os med. 
Derfor bør der blive opfundet en oprydningsrobot, som er 
designet til livet til søs.

FORBYD PLASTIK I INDKØBSCENTRENE
EU har valgt at afskaffe engangsplastik allerede fra næste 
år. Men vi kan gøre det bedre end det. Det burde være 
normen, at alle tørvarer blev solgt, som de for eksempel gør 
i LØS Marked, hvor man selv har sin genbrugelige emballage 
med, og så bare køber, hvad man kan fylde i dem. Kød bør 
pakkes ind i biologisk nedbrydelig indpakning. Hvis man 
køber kød hos sin lokale slagter, bør det bare pakkes ind i 
papir der.

O12
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SORTERING AF AFFALD
I min kommune bliver affaldet ikke sorteret. Det må vi 
starte på, så kommunen kan blive mere bæredygtig. Det 
går helt enkelt ud på, at der skal være strammere regler for 
affaldssortering  – lige som man har det i andre kommuner. 
Kommunen har ansvaret for at få reglerne på plads, og vi 
borgere har ansvaret for at følge dem. Det kræver blandt 
andet nogle nye skraldespande hjemme hos os alle sammen.

SKRALD MED VÆRDI
Virksomheder skal kunne aflevere deres overskydende mad 
til organisationer, som har butikker. Maden kan så sælges 
til en meget lav pris. Maden fejler ofte ikke noget og mange 
mennesker kunne få glæde af det. Men der er nok brug for 
noget finansiering for at få det til at løbe rundt.

M11 12
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HJÆLP TIL AFFALDSSORTERING FOR ERHVERV
Når en ny virksomhed starter op, skal den have besøg fra 
kommunen/affaldsselskabet, som giver vejledning om sor-
tering, og hvis det er en lille virksomhed, skal den have lov 
til at følge de regler, som gælder for husholdninger. Det er 
nemlig svært at overskue affaldssortering som lille virksomhed.    

8 12 S
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SKINNENDE STIER
Der bliver smidt affald alle vegne. Det forurener og forstyrrer 
gadebilledet. Men hvis alle folkeskolers elever én gang om 
måneden samledes for at rydde op, kunne vi virkelig gøre 
noget ved det problem. Eleverne ville også få øjnene mere 
op for, at skrald skal i skraldespanden og ikke flyde rundt 
omkring. Det kunne give børnene en ansvarsfølelse, som de 
vil kunne tage med sig senere i livet.

O

KOMMUNALE TØJBYTTEDAGE
Byt, byt, nyt er yt! Tøjindustrien sviner. Derfor skal vi have 
flere med på genbrugstrenden. Det kunne vi få ved at holde 
kommunale tøjbyttedage. For at sikre, at der ikke er nogen, 
der hamstrer, bør man kun kunne bytte sig til ét stykke tøj 
for hvert stykke tøj, man selv har med. Der findes allerede 
byttemarkeder, men det ville være godt, hvis der var et hver 
måned, hvor man skulle komme med tøj, der passede til 
sæsonen.

O124 11 12

APP: VORES MÅL - MIT BIDRAG
Vi mennesker er i bund og grund ret simple: Vi elsker at blive 
belønnet, og vi elsker at se frugten af vores arbejde. Men vi 
får ikke en umiddelbar belønning af at leve klimavenligt. Det 
kunne en app dog lave om på. I denne app skulle man kunne 
holde øje med sit forbrug, få fif til at nedsætte det endnu 
mere – og gode råd til, hvordan man kan fejre sine succeser 
uden at sætte flere beskidte CO2-aftryk.

ØKOLOGISKE SUPERMARKEDER
I Tyskland har de det allerede, og de har haft det i mange 
år: Rene økologiske supermarkeder, hvor alt fra urter til 
bøffer og cremer er økologisk, lokalt og fair produceret. Hvis 
vi havde sådanne butikker i Danmark, ville det blive meget 
nemmere at være bevidst forbruger. Det bør kun være et 
spørgsmål om tid, før vi får de første rene økologiske super-
markeder i Danmark.

12 13 F 11 12 B

PANTSYSTEM TIL EMBALLAGE
Smugkigger man i skraldespanden til husholdningsaffald i 
mange danske hjem, er der en god chance for, at man kan 
finde en hel masse emballage, der sagtens kunne blive 
sorteret fra og blive genanvendt. Der er derfor brug for en 
gulerod til at få folk til at sortere mere. En oplagt gulerod 
ville være at udbrede pantsystemet, så det ikke kun gjaldt 
for flasker og dåser, men også for andre ting.

12

LOKALMARKEDER
Jeg gad godt kunne handle i et supermarked, der kun solgte 
lokale, nationale og – i en snæver vending – skandinaviske 
varer. Men kun varer, der var i sæson. Man skulle ikke kunne 
få tomater i december, for eksempel. Det kunne både være 
fysiske butikker, men det kunne også være webshops som 
nemlig.com. Sådanne butikker ville bringe os tættere på den 
natur, der omgiver os, og årstiderne.

O13 F 1211

AFFALD SOM RESSOURCE
Erhvervslivet skal også i gang med at sortere affald, så for 
eksempel madspild reduceres. Der går for mange ressourcer 
tabt ved ikke at sortere, og det er underligt, at man skal 
sortere hjemme men ikke på arbejde. Rammerne skal  
ændres, og der skal etableres et kommunalt affaldsteam.

VEJEN TIL EN GRØNNERE INDUSTRI
Det kniber med interessen og engagementet for den grønne 
omstilling i industrien – specielt i de mindre virksomheder. 
Derfor er der brug for krav, så industrien tager et større 
ansvar for deres miljøpåvirkning. Kravene kunne være højere 
afgifter på energi, som kan nedsættes, hvis virksomheden 
forpligter sig til at arbejde med at reducere sit energifor-
brug. Staten kan stille krav i samarbejde med EU.

8 812 12S S
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Omtrent havldelen af idéerne i denne kategori handler om at skabe 
mere natur både i byerne, på facaderne, på de små ”pletter” rundt 
om virksomheder og institutioner og på landet. Det er blandt andet 
idéer om at plante flere træer og udvikle landbruget i en mere natur-
venlig retning. Den anden halvdel omhandler teknologiske løsninger 
på ressource- og klimaudfordringen herunder forslag til energiløsninger, 
bedre offentlig transport og øget cykling. 

Kategorien relaterer sig primært til verdensmål 7: Bæredygtig energi, 
mål 9: Industri, innovation og infrastruktur, mål 11: Bæredygtige byer 
og lokalsamfund, mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, mål 13: 
Klimaindsats, mål 14: Livet i havet, mål 15: Livet på land samt mål 17: 
Partnerskaber for handling. 

Der er i alt 68 idéer i denne kategori - herunder 18 prioriterede.

ÆNDRING AF INFRASTRUKTUR TIL VEDVARENDE 
ENERGI 
Man er godt i gang med at finde løsninger på effektiv produktion og 
oplagring af vedvarende energi. Men vil energien være tilgængelig alle 
de steder, hvor forbrugeren, virksomheden, eller institutionen har brug for 
den? Nej, ikke hvis man ikke tænker lokalt i forhold til energi-infrastruktur. 
Der er nemlig store lokale forskelle i forbruget af energi. Erhverv og trans-
port er de største energiforbrugere i min kommune, og samtidig er ca. 
97% af opvarmningen baseret på den i fremtiden forbudte naturgas. Der 
er altså brug for ændring i systemet, men hvad kommer først? Stikket til 
el-bilen eller el-bilen?   

REALISERING
Det er en stor og meget politisk opgave at ændre energi-infrastruktur. 
Nogle må afvikle og andre udvide deres forretning. Men da infrastrukturen 
også skal bære motivationen til at skifte til nye energiformer, kan det ikke 
kun være drevet af forsyningsselskaberne og forbrugerne. Så det offentlige 
må også være med. Kommunen kunne godt beslutte sig for at være fore-
gangskommunen i omstilling af infrastrukturen. Det skal jo ske.

TEMA: 
NATUR OG INFRASTRUKTUR
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GENANVENDELSE AF VAND 
Vi skal bruge vores vand smartere og bedre. Eksempelvis skal der ikke 
bruges drikkevand til at skylle toiletter, og opsamlet regnvand skal  
bruges til at vande og til at lagre energi fra solceller og vindmøller. Vi 
er nemlig nødt til at passe på, hvordan vi bruger vores gode drikkevand.

REALISERING
Der er brug for helt nye systemer, som man skal starte med at inte-
grere i alt nybyggeri og derefter implementere i eksisterende byggeri, 
hvor det giver mening. Lovgivningen skal ændres, der skal komme en 
økonomisk bonus ved idéen, og gratis udlevering af vandsparer til 
vandhanen.

BIOGASANLÆG
Der skal oprettes biogasanlæg i kommunen, hvor slagteriaffald, organisk 
affald og gylle kan omdannes til energi og bedre gødning uden medicin- 
rester. Det vil begrænse brug af kunstgødning og sprøjtemidler og skabe 
bedre økologisk balance i landbruget. Biogas er uafhængigt af vind og 
sol og giver derfor en høj grad af forsyningssikkerhed. 

REALISERING
Biogasanlægget bør etableres som et pilotprojekt i Fredericia Kommune 
i et samarbejde mellem landbrug, by og industri. Det kunne for eksempel 
tage form som en andelsbevægelse. 

KLIMANEUTRAL KOMMUNE + FORSYNING 
Kommunen skal bruge energi fra vedvarende energikilder såsom solceller, 
bioenergi og vindmøller. Derved bliver kommunen klimaneutral og forsynings-
selskabet bliver bæredygtigt. På den måde trækker kommunen som forbruger 
af energi og skubber på de nødvendige investeringer. Idéen er relevant for alle 
kommuner.

REALISERING
Idéen skal realiseres gennem prioritering af investering i teknologi og anlæg, 
der imødekommer kravene om vedvarende energi. Der skal udarbejdes en inve-
steringsplan, teknologimulighederne skal afdækkes sammen med de lovmæssige 
elementer der er. Kommunen spiller en afgørende rolle, men der er også brug for 
opbakning fra Folketinget og fra fonde og EU-midler. 
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GRATIS OFFENTLIG TRANSPORT 
Fuld offentlig finansiering af transport for ALLE. En skattefinansiering 
muliggør udbygning af udbuddet af offentlig transport, fordi incitamen-
tet til at bruge offentlig transport øges, samtidig med at muligheden 
for at få folk i arbejde styrkes. Idéen adresserer økonomisk og social 
ulighed, forurening og ensomhed/afskårethed.

REALISERING
Det skal realiseres gennem finansloven. Samtidig skal offentlig trans-
port promoveres, og der skal ske en sammentænkning af gods og 
varetransport i den private sektor. Bedre design af offentlig transport 
og relevant infrastruktur.

LOKAL REALISERING AF DELEKØRSEL 
Mange kører alene i deres bil, selvom andre kunne køre med. Det vil 
spare både brændstof og klimapåvirkning, hvis flere kørte sammen. 
Der ville også være mindre trængsel på vejene. Delekørsel skal faci-
literes lokalt og bygges op efter kortlægning af behov og interesse 
for samkørsel. Det er nemlig nødvendigt med en vis ”kritisk masse” til 
at gennemføre idéen og en praktisk løsning/app, som er tilgængelig 
og anvendelig. I virkeligheden skal der startes en ny bevægelse eller 
trend. 

REALISERING
Vi kan som borgere starte med ”den store dørklokkeundersøgelse” 
ved at gå fra hus til hus og stille spørgsmål som: Kører du i bil på 
arbejde? Hvor kører du til? Er du interesseret i ordningen? Hvis ja, 
hvilken rolle vil du så have (billist, passager, begge dele)? Så kan vi 
måske samle en kritisk masse og vise det gode eksempel, som også 
danner grundlag for noget smart og appetitlig teknologi. Politikerne 
vil også være relevante at få med i projektet sammen med de lokale.



FOLKEHØRINGER OM VERDENSMÅLENE 2019 79

GO TOGETHER 
Det er en app, der skal få studerende 
på ungdomsuddannelserne og andre 
uddannelser til at køre sammen i stedet 
for at tage bilen alene. Dermed skaber vi 
kollektiv trafik til og fra uddannelserne. 
Man betaler per tur, og chaufføren optje-
ner point og bliver bedømt af brugerne. 
Appen gør det nemmere at komme på 
uddannelse, og brugerne sparer tid og 
penge. Systemet er målrettet uddannelser 
i modsætning til Go-More.

REALISERING
Vi foreslår, at kommunen finansierer 
udvikling og idriftsættelse af app, eller 
at der indgås samarbejde med Go-More, 
der udvider deres app. Appen kan udvikles 
i samarbejde med en testskole og en 
testlandsby.

ELEKTRISKE BUSSER
Busser, der kører på fossilt brændstof, giver både klimaforandring og luftfor-
urening. Derfor skal de nuværende busser udskiftes med el-busser, som forurener 
og støjer meget mindre. Det skal kommunen sætte i værk.

REALISERING
Der er allerede erfaring fra andre kommuner at bygge videre på. Lyt til dem og 
lær af de andres viden. Der skal også regnes på økonomien, men det vigtigste 
er den politiske beslutning og samarbejdet med trafikselskabet.
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FOLKEOPLYSNING OM SYNTETISK BIOLOGI 
Befolkningen skal oplyses om GMO i et bæredygtigt perspektiv. På den 
måde kan vi nedbryde fordomme. Der hersker en uvished om GMO: 
Hvor det er, hvordan det hjælper på en bæredygtig fremtid, om det 
er farligt. Oplysningen vil på længere sigt kunne sikre udbredelsen af 
GMO og dermed åbne muligheder for investering og innovation.

REALISERING
Oplysningen skal ske via en kampagne, få det i medierne, på sociale 
medier og på gadeplan f.eks. på festivaler. Gør det til en kampagne, at 
elever i folkeskolerne lærer om det, f.eks. på en bæredygtig temauge. 
Der skal involveres eksperter (forskere, filosoffer), formidlere (som kan 
omdanne materialet til målgruppen), influencers og Odense Kommune.

HIV CO2 UD AF DEN BLÅ LUFT 
I takt med at virkningerne af global opvarmning bliver mere evidente, 
vil interessen stige for teknologier til ikke blot at begrænse udledningen 
af drivhusgasser men også til aktivt at indsamle dem fra atmosfæren. 
Vi skal afsætte forskningsmidler således, at vi kan sikre, at den næste 
generation af teknologi til indsamling og lagring af CO2 er klar til be-
nyttelse. Danmark bør agere foregangsland i denne udvikling. 
Problemet er, at for meget CO2 er blevet udledt, og flere eksperter er 
enige om, at vi aktivt bør fjerne CO2 fra atmosfæren. 

REALISERING
Der bør øremærkes et beløb til forskning i indsamling og lagring af 
CO2. Det er Folketinget og universiteterne, der skal være med til at 
føre idéen ud i livet.  

REDUCÉR MERE END KONVERTÉR 
Klodens energibehov er større end det, kloden selv kan reproducere. Derfor er 
man nødt til at reducere behovet, samtidigt med at man konverterer, for stigende 
velstand og befolkningstilvækst presser energibehovet op.
Energi: Virksomheder, institutioner og borgere skal forbruge energi med det 
bedste udstyr ved hjælp af energibesparende komponenter.
Affald: Afviklede maskiner og biler bortskaffes miljømæssigt korrekt (ingen 
eksport til ulande).
Produktion: Udvikling af ny produktionslinje må ikke medføre salg af gammelt 
miljøbelastende udstyr til andre lande.

REALISERING
Gennem lovgivning: Krav til producenter af komponenter om at reducere energi-
forbrug. Krav til producenter om bortskaffelse. Forbyd eksport af miljøbelasten-
de genstande.
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SOV UDE 
Mennesker skal tættere på naturen, og klimadebatten gøres nærvæ-
rende hos børn og unge. Formidling og viden om mulighederne skal 
gøre det lettere at opleve naturen. Alle skal opfordres til at sove ude 1 
gang om året, for oplevelser i naturen er medvirkende til at styrke den 
mentale sundhed og trivsel. 

REALISERING
Der skal iværksættes kampagnearbejde i lokalsamfundet for at nå nye 
målgrupper og evt. gives mulighed for lønnet fridag. Kommunen kan 
etablere en grejbunke og bruge biblioteket som anker. Spejderne kan 
hjælpe med viden og erfaring.

VILD NATUR I BYEN 
Idéen går ud på at skabe nye levesteder for vilde dyr og planter, og 
dermed øge biodiversiteten. Samtidig forbedres levevilkårene for lokale  
sjældne planter. Der sættes fokus på de små og overkommelige 
græsarealer i kommunen. Det er bare med at komme i gang, så man 
kan få nogle erfaringer og dele dem med andre kommuner, staten og 
private.

REALISERING
Kommunen skal gennemføre en kortlægning af sine relevante arealer 
og også gerne få staten og private med på idéen. Grundejerforenin-
gerne vil være en god indgangsvinkel til private. 
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PLANTE GRØNT 
Hver borger og virksomhed skal plante træer, buske og blomster til 
optagelse af CO2, så borgere og virksomheder bliver CO2 neutrale. 
Planter vil pynte og samtidig kunne optage og tilbageholde vand, når 
der kommer kraftige regnskyl. Alt for mange arealer befæstes (asfalte-
res eller fliselægges), og det giver problemer under klimaforandringerne.  
Der mangler grønt i byen, og alle kan plante på altanen, i haven, i  
skolegården, på græsplæner.

REALISERING
Plant planter, gør en indsats nu! Etablér en årlig ”Plant-træer-dag”.  
Alle kan starte i dag og med det samme gøre en forskel. Borgere,  
kommunen, politikere, børnehaver og skoler skal involveres.

VANDPOSTER I ODENSE 
Der skal etableres flere vandposter ved parker og bænke i byen. Den 
manglende mulighed for postevand medfører køb af flere plastflasker, 
og det øger plastikforurening i hav og på land. Det skal en adfærds-
ændring til, så flere bruger postevand i stedet for vand på flaske.

REALISERING
Man kan udnytte transformation af byen til at finde de rette steder til 
vandposter. Der kunne evt. også etableres samarbejde om at udvide 
retursystemet med nabolande som Tyskland, hvor meget plast- og 
dåseemballage kommer fra.

GIFTFRI OFFENTLIGE AREALER OG PRIVATE HAVER 
Vi skal sikre rent drikkevand til fremtiden. Offentlige og private institutioner 
skal stoppe med at anvende pesticider, og private borgere skal holde op med 
at bruge gift i haven. Vi skal i det hele taget begynde at pleje arealer og haver 
uden gift og lære, at der er andre udtryk for det velplejede end der, hvor mono-
kulturen trives.

REALISERING
Have- og parkentreprenører skal uddannes i ikke at anvende gift. Salg af pesti-
cider skal stoppes til både offentlige og private. Der skal skabes holdningsæn-
dring gennem uddannelse og offentlige kampagner. Idéen involverer borgere, 
grundejerforeninger, sportsklubber, politikere og private virksomheder, der 
leverer vedligehold af grønne arealer.
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LIVET I OG VED HAVET 
Der er brug for meget konkret at anskueliggøre, hvordan manglende 
klimaindsats vil påvirke livet i havet og livet langs kysten. Danmark har 
en meget lang kystlinje, og det er der, borgerne først vil mærke konse-
kvenserne af den globale opvarmning. Påvirkningen er allerede i gang 
og omfatter spørgsmål som: hvordan kan fiskeri og de små fiskerihavne 
opretholdes, hvordan sikrer vi beboelsen i kystbyerne og langs kysten?

REALISERING
Workshops og arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle dele af kysten 
og med fagfolk hjælper staten med at få skabt en lovgivning, der sikrer, 
at Danmark har gode kyster – også i fremtiden. Arbejdsgrupperne 
arbejder også sammen om kreative (bygnings-)løsninger, som imøde-
kommer fremtidens vejr og kyst.

GLOBAL FREDNINGSFOND 
Etablering af en fond med globalt sigte, der kan samarbejde med 
lande, institutioner og erhvervslivet og fonde om at opkøbe og frede 
vild natur for eftertiden. Fonden skal være med til at stoppe udryd-
delsen af levesteder på land og i havet for vilde dyr i udviklings- og 
mellemindkomstlande. Fonden skal finansiere kompensation til de 
fattige lande for de naturressourcer, som bliver fredede, så der  
stadig kan ske en god social og økonomisk udvikling i landene. 

REALISERING
Der kunne fremsættes et borgerforslag til de danske politikere om at 
etablere fonden. Det kunne også udvides til skandinavisk regi eller 
på EU/FN-plan. Det er de rige lande og individer/virksomheder, som 
skal komme med pengene til fonden.
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REDUKTION AF URENSET SPILDEVAND
Når beskidt spildevand flyder ud i havet, går det ud over 
vandets kvalitet. Et urent hav kan få alvorlige konsekvenser 
for fisk og fugle, og det kan være farligt at bade i. Derfor er 
vi nødt til at lave en plan, der gelejder regndråberne uden-
om kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelse og kloak- 
udslip i havet. For eksempel ved at plante flere piletræer, 
som er kendte for at suge rigtig meget vand.

9 14 F

REDUKTION AF CO2-UDSLIP
Der udledes store mængder CO2, når vores spildevand 
renses. Det er derfor nødvendigt at: a) indføre besparende 
teknologier til renseprocesserne, b) optimere pumpedriften, 
og c) producere mere biogas. For at gøre rensningen mere 
effektiv, kunne man for eksempel få spildevandet frem til 
renseanlægget på andre tider af døgnet, hvor renseproces-
serne kan bruge mindre el.

6 13 F

VANDKRAFT, NATURKRAFT
Når bølgerne slår mod hinanden eller mod landjorden, siger 
det SMAK. Der bliver frigivet store mængder energi, når det 
sker. Derfor skal vi udvikle anlæg, der kan omdanne bølge-
slag til energi. Vi kunne også have en årlig ”innovationens 
dag,” hvor forskerne bag dette og lignende initiativer kan 
fortælle om deres projekter. Byens borgere kan så købe 
aktier i idéen, hvis den tiltaler dem.

7 9 F

LAGRING AF BÆREDYGTIG ENERGI
Den bæredygtige energi, der summer rundt i solceller og 
vindmøller, kan desværre endnu ikke lagres på store batterier. 
På vindstille gråvejrsdage har vi derfor kun ringe gavn af 
dem. Derfor har vi brug for et system, hvor for eksempel 
husstandenes elbiler kan aftage overskydende strøm fra 
grønne kilder. Det ville mindske vores afhængighed af fossile 
brændstoffer.

O7 9

BÆREDYGTIG ENERGI I SUBTROPISKE KLIMAZONER
Den globale opvarmning er et problem, som kalder på 
løsninger på tværs af nationer. En løsning kunne være at 
opstille solcelleanlæg i ørkenerne, hvor solen næsten altid 
brænder. Regningen for dette projekt skal betales af de rige 
lande. Denne idé vil gøre de fossile brændstoffer mindre 
nødvendige og bidrage til, at udviklingslandene får et 
fundament, de kan skabe vækst ud fra, uden at blive de nye 
CO2-syndere.

O7 17

HØJERE OG MERE GENEREL CO2-AFGIFT
De afgifter, der er på CO2-udledning i dag, svarer ikke til, 
hvor meget der faktisk bliver udledt. Derfor er der brug for 
et bedre system, så afgifterne og CO2-udledningen kommer 
til at stemme bedre overens. Desværre vil højere afgifter 
ramme de lavtlønnede mere end de højtlønnede. En del af 
indtægterne fra afgifterne bør derfor gå til at lave skatte-
lettelser for dem, der har mindst på kistebunden.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE OM DEN GRØNNE ENERGI
Her i Danmark bliver den bæredygtige omstilling tit bremset  
af, at nogen mener, solcelle- og vindmølleparker vil øde-
lægge landskabet og ”den gode stemning.” Men i for 
eksempel Australien ville man kunne lave en vindmøllepark 
på størrelse med Tyskland, uden at det ville genere nogen. 
Den internationale handel med grøn energi kunne potentielt 
også skabe mere fred og retfærdighed globalt set.

O13 O 7 17

OVERVEJ ATOMKRAFT I DANMARK
Atomkraft er ikke det samme i dag, som da det blev forbudt 
i Danmark i 1985. I dag ved vi meget mere, og atomkraft-
værkerne er mere sikre. Derfor bør vi åbne op for en saglig, 
offentlig debat, hvor fordelene og ulemperne kommer til 
at stå tydeligt frem. Energi fra atomkraftværker er nemlig 
både billig og ren, og det er ærgerligt, at vi ikke bruger det i 
Danmark, hvor vi bryster os af at være et foregangsland.

O7
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BILLIGE, MOBILE SOLCELLEANLÆG 
Solcelleanlæg koster det hvide ud af øjnene, og de er ikke 
særlig mobile. De sidder bare dér på taget, eller hvor de nu 
er monteret, som dovne høns på deres pinde. Men tænk, 
hvis solcelleanlæg var lige så billige og foldbare som picnic-
tæpper. Alle ville have råd til dem, og man ville kunne flytte 
dem, når solen rykker lidt på sig. Man ville kunne folde dem 
sammen på gråvejrsdage og gemme dem væk.

B7 12

ÆNDRE ENERGIINFRASTRUKTUR TIL AT KUNNE MODTAGE 
VEDVARENDE ENERGI
De fleste kommuner er endnu ikke rustede til at kunne 
modtage eller skabe vedvarende energi. Mange kommuner 
mangler for eksempel ladestationer til elbiler, men de vil ikke 
investere i dem, da der er for få elbiler i deres kommune. 
Men hvad kommer først, hønen eller ægget? Ladestationen 
eller elbilen? Kommunerne har et ansvar for at skabe ram-
merne for, at borgerne kan træffe bæredygtige valg.

119 B

ATOMKRAFT, JA TAK
Atomkraft er ikke, hvad det har været. Det er meget bedre! 
Derfor er det en skam, at vi endnu ikke har atomkraft i  
Danmark. Det er nemlig en nem vej til effektiv og grøn 
energi. Hvis vi kunne fordele energi mellem lande, ville vi i 
Danmark også kunne få gavn af andre landes atomkraft 
mod betaling. Men det mest optimale ville være, hvis vi 
selv havde et atomkraftværk, så vi ville være økonomisk 
uafhængige.

7 13 M

BÆREDYGTIGE TOILETTER
Anvend regnvand i offentlige toiletter for eksempel langs 
motorveje og strande og spar en masse vand. Det vil vise de 
besøgende hvordan sådan et toilet virker. Og VVS-branchen 
vil få nogle relevante erfaringer som kan bruges andre steder. 
Der er mange erfaringer at hente i Tyskland.

13 S6

SOLCELLER LANGS MOTORVEJENE
Når der sættes nye støjskærme op langs motorvejene, så 
skal de bygges med solceller for at producere vedvarende 
energi.

7 11 S

H2O + KW = MANGE MULIGHEDER
Vi har brug for at udvikle teknologier, hvor vi ud fra vedvarende 
energi spalter vand i ilt og brint. Det skal kunne lagres og 
omsættes til andre energiformer. Med hjælp fra brændsels-
celler ville man også kunne omsætte dem til varme eller 
tilbage til el, med vand som restprodukt. Ideen er mere en 
teknisk udfordring end en økonomisk, da vi vil kunne gøre 
brug af, at vi i perioder har vedvarende energi i overskud.

7 9 M

ÅBEN OG EFFEKTIV ELBILOPLADNING  
– HELT UDEN SPILDTID
Elbiler er gode! 95 procent af befolkningen ville (næsten) 
uden problemer kunne erstatte deres benzin eller diesel-
drevne bil med en, der kører på el. Men kun næsten for vi 
har slet ikke nok ladestationer rundt omkring. Der skal være 
mulighed for at lade sin elbil op på alle offentlige parke-
ringsarealer, ved arbejdspladser, butikscentre, kulturhuse, 
bymidter, osv.

7 11 M

KOMMUNENS SAMLEDE CO2-AFTRYK
Kommunerne skal kompensere for deres CO2-udledning, 
udover selvfølgelig at sænke den. Det skal de eksempelvis 
gøre ved at plante træer. Der er dog en risiko for, at der 
går symbolpolitik i den, hvis ikke kommunerne er meget 
nøjagtige med præcis, hvor meget CO2 de udleder, og hvad 
de tilsvarende skylder naturen. Derfor bør kommunerne 
samarbejde med fagfolk, der ved, hvad der er ret og vrang i 
regnestykket.

13 15 M
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KORREKT AFGIFT PÅ HUSE
De fleste, der køber et hus, køber et, der er så stort som 
muligt. Vi elsker nemlig plads. Men vores behov for at boltre 
os er et kulturelt behov og ikke et reelt. Det kræver meget 
energi at varme et stort hus op, og de store huse får byerne 
til at brede sig i takt med befolkningstilvæksten. Hvis vi 
havde et afgiftsystem, som var baseret på det antal m2 
hus, vi ejede, ville vi nok tænke os mere om, inden vi byggede 
nye huse.

O7 11

ØKONOMISK OPTIMERING AF FREMTIDENS ENERGIKILDER 
I EKSISTERENDE FORSYNINGSNET TIL SLUTBRUGER
En tværfaglig faggruppe skal hjælpe kommunen med en 
langsigtet planlægning af energiforsyningen. Det skal ske i 
form af et IT-baseret værktøj med særligt fokus på el-forsy-
ning, da det bliver fremtidens energiform, og meget energi-
forsyning i dag går gennem fjernvarme og gasledninger.

VAND I ET LUKKET KREDSLØB
Vi spilder for meget rent vand, så derfor skal vi have lavet 
nogle helt nye systemer. Vi er nødt til at lave et nyt rør- 
system, så vandet fra eksempelvis vaskemaskinen ikke kører 
direkte ud i rensningsanlægget, men derimod videre til for 
eksempel toilettet. Man kunne også forestille sig at lave et 
lukket system, hvor vandet kører direkte tilbage fra rens-
ningsanlægget til husstanden.

6 M9 7 13 M

ACCEPT AF HØJERE VANDSTAND
Klimaforandringerne er allerede på vej, og vi må indse, at 
nogle af vores kyster vil gå tabt på grund af havvandsstig-
ninger. Vi skal arbejde ud fra den virkelighed og samtidig 
fortsætte med at bekæmpe klimaforandringerne.

13 S

BYGGERI OG NATUR
I dag bygger vi nye bygninger og motorveje til den store 
guldmedalje. Men som regel glemmer vi at plante træer og 
andre CO2-opsamlende planter, der kan give forureningen 
kamp til stregen. Hvis vi havde en lov om, at for hver m2, 
der bliver bygget på, skal der plantes et modsvarende 
CO2-opsamlende areal, ville vores CO2-regnskab være meget 
pænere. Industrien skal altså have øje for naturbevarelse og 
byggeri – på én og samme tid.

11 15 F

SOCIALT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI
Flere og flere synes, at sammenhold og økologi er sagen.  
Derfor skal vi bygge flere økolandsbyer. Det vil også 
afhjælpe tendensen til centralisering, og det vil give flere 
mennesker mulighed for at bo i en passende bolig, der er 
til at betale. Det ville være godt at sigte efter at bygge for 
eksempel 100 nye økosamfund i udkantsområderne inden 
2030.

B10 11
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PENDLERBUSSER
Selvom den offentlige trafik som regel fungerer fint, kører 
mange i bil til og fra arbejde eller studie. Måske ville man 
kunne ændre dette med pendlerbusser, der skal fungere 
som en mellemting mellem offentlig og privat transport. 
Som bruger af pendlerbusserne skal man kunne købe et 
månedsabonnement og betale et mindre gebyr, hvis man 
ikke dukker op på opsamlingsstedet.

F9 11

GENINDFØR DE BILFRI SØNDAGE
Under oliekrisen i 1973 måtte man ikke køre bil om søndagen. 
Nu under klimakrisen er tiden til, at vi genindfører de bilfri 
søndage. Det vil spare atmosfæren for en masse CO2, og 
det vil få os allesammen til at sænke farten. Vi vil nemlig 
skulle gå, cykle, tage bussen eller toget. Måske vil det også 
kunne gøre noget godt for vores sundhed og trivsel.

O

BEDRE TOGDRIFT
Lappeløsninger og ”sjussen-sig-frem” præger den måde, 
vi forholder os til vores jernbanenet mellem de store byer. 
Det er ikke godt nok. Der er brug for en seriøs prioritering 
af togdriften, for at den kan tilfredsstille de rejsende. Hvis 
vi havde magnetiske højhastighedstog kombineret med 
vakuum for at fjerne luftmodstand, ville togdriften være ti 
gange hurtigere.

O9 3 11

BIOGAS TIL TRANSPORTSEKTOREN
Over 30 procent af Danmarks CO2-udledning skønnes at 
komme fra transportsektoren. For at vi kan minimere dette, 
skal vi videreudvikle nye og mere miljøvenlige former for 
”benzin.” Det ville være oplagt at gøre dette ved at udvikle 
biogas ud fra spildprodukter fra fødevareindustrien og 
landbrugssektoren. Biogas kan altså, evt. i kombination med 
brint, blive et grønt drivmiddel til både biler, fly og skibe.

O7 9

MATERIALEPAS FOR ALLE NYE BYGNINGER
Tit har man ikke overblik over, hvilke materialer, der bliver brugt 
til nye bygninger. Hvis vi skal sikre os, at de er bæredygtige, 
er vi derfor nødt til at føre mere kontrol med byggeriet. For 
eksempel kunne man indføre obligatoriske materialepas 
for alle nye bygninger, hvorpå materialerne til byggeriet 
fremgår klart og tydeligt. Hvis et planlagt byggeri ikke lever 
op til en vis miljøvenlig standard, skal byggeriet ikke kunne 
blive godkendt.

F9 11

BYGNINGENS ROLLE I FREMTIDENS RESSOURCEKREDSLØB 
OG ENERGISYSTEM
Bygninger skal forstås som aktive medspillere i energi- og 
ressourcekredsløbet. For vi kan gøre rigtig meget for, at 
de bygninger, vi opholder os i, bliver mere klimavenlige. Vi 
skal tænke på alle materialer som ressourcer, og vi bør ikke 
kunne få lagt et nyt tag uden integrerede solceller. Finan-
sieringsinstitutter bør også lave særlige lån til klimavenlige 
og ressourceoptimerede bygninger.

7 11 F

F6 10

VANDFILTRE TIL UDVIKLINGSLANDE
I Danmark er det helt naturligt, at der kommer rent 
drikkevand ud af vandhanen. For millionvis af mennesker 
i udviklingslandene derimod er det langt fra en selvfølge-
lighed at have rent vand. Der skal derfor udvikles mindre, 
billige løsninger til personlig brug, så langt flere mennesker 
får muligheden for at få rent vand. Løsningen skal udvikles 
sammen med lokale på de steder, problemet findes. Det 
skal sikre, at produktet holder i lang tid, og at de lokale 
forstår det og derfor tager det til sig.

BEDRE MOBILITET MINDRE BILTRAFIK
Bilerne fylder og støjer for meget i bymidten og udleder 
CO2. Elektrisk løbehjul er en smart og nem måde at komme 
rundt på, og det støjer og møger ikke. Kommunen skal hjælpe 
systemet på vej, for det vil give os en bedre by.

9 11 S
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BEDRE OG MINDRE FORURENENDE TRAFIK
Usynlige, men meget usunde partikler flyver om ørerne på 
en, når man cykler, går eller løber i byerne. Hvis vi havde 
flere grønne områder og mindre gennemgående trafik, ville 
det slet ikke være så stort et problem. For vores egen og for 
vores børns skyld er det derfor nødvendigt, at vi gør noget 
ved det her problem. Vi har nemlig brug for at kunne trække 
vejret dybt - uden at skulle bekymre os om forurening.

119 B

ATTRAKTIVE TRANSPORTMULIGHEDER
Det vil være godt både for sundheden, trængslen og 
luftforureningen, at der kom bedre og sammenhængende 
cykelstier samt bedre mulighed for at medbringe cykler i tog 
og busser. Det kræver bedre kortlægning af de eksisterende 
stier og fremadrettet bedre planlægning lokalt.

3 11 S

KONSEKVENSBEREGNING AF KOLLEKTIV TRAFIK
Flere og flere kommer til at vælge bilen i stedet for bussen 
eller toget de næste par år. Det er en helt forkert udvikling. 
Men det er forståeligt. Det er nemlig blevet billigere at købe 
bil, og den offentlige trafik bliver gradvist dårligere og dyrere. 
Hvis vi skal vende udviklingen og få flere til at rejse frem og 
tilbage på en bæredygtig måde, må vi sikre, at det altid er 
det billigste valg at vælge det offentlige.

9 12 M

VERTIKALE SKOVE I BYERNE
Hørt om Bosco Verticale? Det er to højhuse i Milano, som i 
alt indeholder 20.000 m2 skov. Træerne gror simpelthen ind 
i bygningen. Vi skal lade os inspirere af arkitektur som denne 
og på den måde gøre vores byer grønnere og grønnere. Alle 
nye offentlige bygninger bør blive bygget på grønne måder, 
og private bør også belønnes økonomisk, hvis de bygger et 
bæredygtigt hus.

11 13 M

LANDBRUGET: LØSNINGEN PÅ KLIMA- OG 
BIODIVERSITETSKRISEN
Landbruget rummer store potentialer for at bidrage til 
lagring af kulstof gennem nye former for dyrkning. De nye 
dyrkningsformer vil også gavne naturen. Der skal tages en 
overordnet beslutning om, at det er vejen frem for landbruget.

13 15 S

STIFINDER
I landskabet er der mange stier og spor, som ikke er almin-
deligt kendt. De skal kortlægges og gøres velkendte, så flere 
vil vælge at cykle. Så kommer man bedre rundt, og det er 
godt for helbredet og mindsker brugen af bil.

3 11 M

#PLANTETTRÆ
Kendte og influencers skal gøre det smart at plante træer. 
Med hashtagget #PlantEtTræ skal de bruge de sociale medier 
til at nå så mange mennesker som muligt og opfordre dem 
til at deltage i denne ”planterevolution.” Det vil både gøre 
vores byer grønnere og skabe et fællesskab. Forhåbentlig 
får folk så meget smag for at plante træer, at de vil blive 
ved med at gøre det, når hashtagget en dag (måske) går af 
mode.

11 13 M

ØKOLOGISK DYRKNING AF KOMMUNENS  
BORTFORPAGTEDE AREALER
Kommunen har en del landbrugsarealer, hvor kommunen 
godt kunne kræve, at forpagter dyrker jorden økologisk 
og dermed ikke bruger pesticider. Det vil bidrage til mere 
biodiversitet og renere grundvand. Det kræver en beslutning 
i økonomiudvalget. 

14 15 S
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FLERE PLANTER I BYERNE
Der bliver bygget løs i byerne. Men der bliver ikke plantet 
løs. Det burde der ellers. Slyngplanter, der kan gro op langs 
murværk og sno sig om skorstenene, ville virkelig pynte – og 
hjælpe. Mere grønt vil nemlig ikke kun være godt for øjnene. 
Det vil også være godt for vores lunger, da planterne renser 
luften. I det hele taget er flere planter ikke bare godt for os, 
men afgørende for os.

O9 11

LANDBRUG PÅ HØJKANT
Ligesom vi bygger højhuse, bør vi bygge ”landbrug på 
højkant.” Vertical gardening, hvor man lader planter gro på 
langs i stedet for på tværs, er blevet mere og mere populært 
de seneste år mange steder i verden. Men vi kunne udnytte 
konceptet mere og bedre, end vi gør i dag. I dag er det især 
hipt blandt storbyens folk, men man kunne sagtens dyrke 
grøntsager i større skala på denne måde.

1511 B

KOMMUNALE NATURPLANER
Naturen er i drastisk tilbagegang. Over 2000 arter er på 
den danske rødliste over truede arter. Det er fordi, der er for 
lidt plads til naturen. Kommunerne skal derfor være mere 
ambitiøse i deres naturplaner og gerne samarbejde med de 
omkringliggende kommuner for at sikre mere sammenhæn-
gende natur.

15 S11

MERE VILD NATUR PÅ MINDRE AREALER
I stedet for at være kede af at vi ikke nødvendigvis har 
store områder, hvorpå vi kan plante træer og sjældne plan-
tearter, skal vi udnytte, hvad vi har. Selv små græsplæner 
og rabatter her og der kan sagtens tåle lidt ekstra grønt. Vi 
skal plante truede og specielle blomster og ting og sager, 
som skal have lov til at udvikle sig i fred og ro. På den måde 
kan vi øge biodiversiteten i Danmark.

KOMMUNEN SOM ØKOLOGISK DREVET KOMMUNE
Der er adskillige drikkevandsboringer, der ikke kan bruges 
grundet pesticidrester. Så lad kommunen gå foran og lav et 
nationalt forsøgsprojekt, hvor kommunen bliver økologisk 
drevet med mere natur for øje. Eksempelvis i grøftekanterne, 
men også på landbrugsjord, som kommunen ejer. Få både 
borgere, industri og landbrug med. Der vil være aktører, der 
skal kompenseres økonomisk for at ville deltage.

13 15 M M11 15

MANGE GRØNNE GRUPPER SMÅ…
Naturen – biodiversiteten – er under voldsomt pres. Ja, det 
er faktisk en katastrofe. Derfor er der brug for initiativer 
nedenfra. Lokale ildsjæle skaber flere smågrupper lokalt, 
der kan dele følelser, tanker, ideer og finde veje til løsninger 
omkring plads og bevarelse af natur, både i det store og i 
det små.

14 15 M
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FINANSMINISTERIET SKAL SE PÅ FLERE BUNDLINJER
Den økonomiske bundlinje får alt for meget fokus. For at 
leve op til FN’s 17 Verdensmål bør vi nemlig give slip på 
silotænkningen i de forskellige ministerier og i højere grad 
inddrage og fokusere på den grønne og den sociale bundlinje. 
Det vil kunne give et mere harmonisk samfund. 

O3 10

LOKALE BÆREDYGTIGHEDSMARKEDER
Udendørs markeder tiltrækker en masse mennesker, og 
markederne dufter af sommer, brændte mandler og solbrune 
fødder i sandaler. Derfor er markederne en genial platform 
at formidle grønne budskaber fra. Her er der nemlig god 
stemning, og folk er nysgerrige og lytter til, hvad hinanden 
har at sige. Til markederne skal man for eksempel kunne 
købe bæredygtigt (genbrugs)tøj, vegetarretter og insekt- 
snacks.

ADGANG TIL VEGANSKE ALTERNATIVER I ALLE 
OFFENTLIGE INSTITUTIONER
Der er en sammenhæng mellem produktionen af kød og 
fældning af regnskov til sojaproduktion. Det skader klimaet 
og biodiversiteten, så derfor skal der gives mulighed for 
at vælge et vegansk måltid i alle offentlige institutioner. 
Igennem positiv kommunikation skal flere få øjnene op for 
valgmuligheden.

MILJØ DEFINERET SOM ”OMVERDENEN SOM DEN 
PÅVIRKER OS”
Kommunen skal sætte mere effektivt ind over for forurening 
og sundhedsskadelige aktiviteter, for eksempel ved 1) at 
reducere/stoppe kommunens eget forbrug af pesticider på 
vej- og parkarealer og kritisk gennemgang af kommunens 
maskinpark ud fra miljøhensynet, 2) at opsætte mål og 
måling af genanvendelsesprocent for affald, 3) at udvikle 
kommunalplanen ud fra det brede miljøhensyn samt give 
kommunale tilbud om rygeafvænning, kostråd, motion etc.

11 12 M 3 12 M

12 13 M

FOKUS PÅ NATURENS USYNLIGE HJÆLPERE
Der er mere mellem himmel og jord. Det kan ikke være til-
fældigt, at grøntsagerne i den skotske økolandsby Findhorn 
straks blev enorme, saftige og kødfulde, efter at beboerne 
inviterede ”naturens usynlige hjælpere” nærmere. Før de 
gjorde det, havde de mange problemer med at få ting til at 
gro der. Så måske er det overnaturlige i virkeligheden helt 
naturligt og kan tænkes ind i landbruget. Måske findes der 
faktisk væsener som naturengle, der kan hjælpe til, når vi 
dyrker vores grøntsager.

OPLEV NATUREN I DIN KOMMUNE
Mange oplever ikke mere natur, end hvad de kan finde i deres 
egen baghave eller baggård. Men selv om vi i Danmark ikke 
har specielt meget vild natur, findes den altså: Naturen. 
Måske har mange brug for en naturvejleder for rigtig at få 
øje på den. Der bør derfor arrangeres flere offentlige ture, så 
vi kan lære vores naturlige lokalsamfund bedre at kende.

12 15 B

B11 15
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OPSAMLING

FORMIDLING OG DIALOG - ALLINGE 2019
På Folkemødet 2019 på Bornholm blev folkehøringerne formidlet  
gennem en udstilling og et dialogmøde i Folkemødehuset og et  
udstillingsbanner på Verdensmålenes Plads.

Udstillingen gav indblik i, hvad der især optager borgerne i forhold 
til verdensmålene, og viste eksempler på nogle af de 222 idéer. Til 
dialogmødet havde CHORA 2030 inviteret borgere og politikere fra 
nogle af kommunerne til at fortælle, hvilke udfordringer de står med, 
når de skal bringe idéer til live og helt konkret arbejde for at indfri 
verdensmålene. Fem personer fik hver 3 minutter til helt kort at be-
skrive deres udfordring. Derefter fik de sparring fra deltagerne, som 
kom med forslag og mulige veje til at løse udfordringerne. 

EVALUERINGSWORKSHOP - ODENSE 2019
I september 2019 arrangerede og afholdte CHORA 2030 en opføl-
gende evalueringsworkshop for folkehøringerne. Stedet var Odense, 
og deltagere var de medarbejdere, der i de fem kommuner havde 
haft ansvaret for afviklingen af folkehøringerne. Formålet med works-
hoppen var at dele erfaringer og reflektioner om forberedelsen til, 

afholdelsen af og arbejdet efter 
folkehøringerne.
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FOLKEHØRINGERNE  
FORTÆLLER OS

Folkehøringerne har gjort det tydeligt, at der er rigtigt mange enga-
gerede borgere rundt omkring i landet. For de medvirkende kommuner 
krævede selve rekrutteringen af deltagere til høringen dog både tid 
og energi. Hvordan finder man de borgere, der gerne vil bruge en 
eftermiddag og aften på at diskutere verdensmål? De kommunale 
tovholdere måtte arbejde på tværs af afdelinger i kommunen og 
også inddrage lokale foreninger i rekrutteringen. Dermed fik de reelt 
udvidet deres netværk og lokaliseret nøglepersoner og ”verdensmåls-
ambassadører” både internt i kommunen og eksternt.

Selvom deltagerne til høringerne var meget 
engagerede, var der også en usikkerhed 
blandt mange på, hvad man egentlig selv 
som borger kan gøre og sætte i værk. 
Hvem skal realisere idéen? Det lette og 
almindelige svar er, at det må kommunen 
gøre. Men for kommunen kræver det, at 
der står nogen klar i kommunen til at 
gribe idéen, eller at den kan kobles til 
kommunens egne initiativer eller planer, så 
borgerne der igennem kan få et medejer-
skab. Det kræver nye måder at organisere 
arbejdet på i kommunerne.

Borgerne vil gerne ind-
drages, og de efterspørger 
hjælp til, hvordan de 
kommer skridtet videre. 
Flere deltagere udtrykte 
ønske om, at kommunen 

påtager sig rollen som facilitator og etablerer lokale 
netværk, hvor engagementet kan få lov at udfolde 
sig, og man i fællesskab kan skubbe på for de initia-
tiver, man gerne ser iværksat. Den opfordring vil vi i 
CHORA 2030 og Foreningen Folkemødet gerne give 
videre. Der er brug for at understøtte borgernes en-
gagement, så det ikke vender sig til frustration over, 
at der ikke bliver gjort nok. Men der er også brug 
for, at borgerne tager større medansvar.

Det er utroligt vigtigt, at man i stat og 
kommune ikke glemmer danskerne  

og træffer beslutninger hen over 
hovedet på dem. Nej, borgerne skal 
med fra første færd. Hvis vi vil gen-

nemføre samfundsændringer, kan det 
ikke gøres udelukkende fra offentlige 
kontorer og på baggrund af politiske 

beslutninger. Samfundsændringer 
kommer i ligeså høj grad nedefra. 

Med folkehøringerne har fem danske 
kommuner vist vejen - med stor succes.  
Jeg håber at se mange lignende tiltag 

rundt om i landet.

Jann Sjursen,
Formand i Foreningen Folkemødet
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VEJEN VIDERE

Folkehøringer kan afdække borgernes holdninger til verdensmålene 
og få dem til at komme med idéer til indfrielse af målene. Men folke-
høringer kan ikke stå alene. De er et skridt på vejen i en langt større 
omstilling, som stiller nye krav ikke mindst til kommunernes måde at 
arbejde på.

Kommunerne arbejder allerede med verdensmålene i de forskellige 
forvaltninger, for verdensmålene er jo i virkeligheden udtryk for kom-
munale kerneopgaver: Mindre ulighed, kvalitetsuddannelse, sundhed 
og trivsel, bæredygtige byer etc. Måske netop derfor peger mange af 
deltagerne i høringerne på, at kommunen har en særlig vigtig rolle at 
spille i indfrielsen af målene.

I de fleste kommuner foregår arbejdet med 
verdensmålene dog opdelt i forskellige 
forvaltninger med forskellige ansvarsområ-
der. Men meget tyder på, at veletablerede 
tværgående samarbejder sikrer en bedre 
forankring og effekt af verdensmålsarbejdet. 
De 17 mål er indbyrdes forbundne og  
kræver derfor, at man i kommunerne 
arbejder på tværs af fagområder,  
forvaltninger og afdelinger for at nå i mål.

For kommunerne ligger der altså en opgave 
i at gentænke organisering og arbejds-
processer, så de i højere grad afspejler en 
helhedsorienteret tilgang. Og så er det en 
forudsætning, at der opnås bredt politisk 
ejerskab og afsættes ressourcer til arbejdet 
og til at eksperimentere med nye måder 
at gøre tingene på. Nogle kommuner er i 
gang med at høste indledende erfaringer, 

som der kan bygges videre på. Det er et nødvendigt arbejde, for den 
omstilling til en bæredygtig fremtid, som hele vores samfund er i 
gang med, opnår vi ikke ved at gøre, som vi plejer.

I Gladsaxe kommune har vi erfaret, 
at verdensmålene nødvendiggør, at 
der arbejdes på tværs. Ja, faktisk  
kan verdensmålene ikke realiseres 
uden et stærkt tværgående sam-
arbejde mellem forvaltninger og 
fagligheder. Det kræver en ekstra 
indsats, men det positive er, at 
tværfagligheden har givet medar-
bejderne nye vinkler i deres arbejde 
og tilført arbejdsglæde og  
kreativitet til organisationen.

Bo Rasmussen, 
kommunaldirektør i Gladsaxe 

Kommune og bestyrelsesmedlem i 
CHORA 2030
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ANBEFALINGER TIL BORGERE

Sæt dig ind i verdensmålene, og find ud af, hvad 
du kan gøre for at bidrage til målene og en grøn 

omstilling i din egen dagligdag.

Gør en indsats for at ændre dit eget mindset, 
dine egne vaner og rutiner, så du kan bidrage til 

at skabe en bedre fremtid for os alle.

1

3

5
Ræk ud og skab nye relationer i dit lokalområde 
eller på din arbejdsplads for i fællesskab at gøre 

noget for bæredygtighed.

Tal om verdensmålene med dine børn. 
Du kan dog blive overrasket - måske ved de 

allerede mere end dig.

4

6

Del dine indsigter og erfaring med andre - både 
i familien, blandt vennerne, i foreningslivet og i 

andre sammenhænge. Det er nødvendigt, og det 
smitter - heldigvis.

2

Stil krav. Både til den kommune, du bor i, hos 
købmanden, hvor du handler, i virksomheder, som 

du er i berøring med etc.
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Understøt de engagerede borgeres handlekraft, 
gør brug af deres idéer og kompetencer og ind-

drag dem i lokale processer. Byg netværk, fora og 
samtalerum, hvor borgerne kan inspirere hinan-

den og blive en del af fremtidens løsninger.

Gentænk organisering og arbejdsprocesser, så 
de i højere grad afspejler en helhedsorienteret 

tilgang. Afsæt ressourcer til arbejdet.

Arbejd for at fremme nye forbrugsmønstre hos 
borgerne, der dermed kan være medspillere til, at 

kommunen opnår målene. 

Arbejd for, at verdensmålene bliver en integreret 
del af kommunens måde at arbejde, udvikle og 
være på. Sørg for at klæde medarbejderne på, 
så de forstår, hvad verdensmålene betyder for 

netop deres arbejde.

Arbejd på tværs af forvaltninger og afdelinger i 
kommunen, inddrag hinanden i udviklingsarbej-
det, nedbryd interne siloer og udvid kommunens 
netværk - både internt i kommunen og eksternt.

Lær af andre kommuner, der allerede er godt i 
gang med at integrere verdensmålene.

2

4

6

1

3

5
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