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Kommunerne arbejder forskelligt med bære-
dygtighed. I Vejle taler de også om verdens-
mål, men de taler først og fremmest om
begrebet resiliens. Det forklarer stabschef
Julie Halkier Nilsson.
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Brystnålene med det farverige Verdensmålshjul har sat sig fast i lokalpolitikernes jakker.
83 procent af kommunerne havde i 2019 truffet en beslutning om at arbejde med FN’s
Verdensmål, hvilket er en kraftig stigning i forhold til 2018. Men der er stor forskel på kom-
munernes arbejde med bæredygtighed.

Tekst FREDERIKKE STOUSTRUP foto MICHAEL DROST HANSEN

M
ange kommuner arbejder
med FN’s 17 Verdensmål.
For eksempel besluttede
en enig kommunalbesty-
relse i Rudersdal for nylig

at nedsætte en borgersamling, der
skal kommemed nye initiativer og
forslag til handlingsplaner for at op-
nå verdensmålene. Denne nye form
for borgerinddragelse hører blandt
andet ind under de verdensmål, der
handler om bæredygtige byer og
partnerskaber.
De 17 verdensmål og tilhørende 169
delmål er blevet en fast del af de lo-
kalpolitiske dagsordener. Det viser
en undersøgelse foretaget af KL,
hvor 58 ud af de 70medvirkende
kommuner har svaret, at de har be-
sluttet at arbejdemedmålene. Dette
svarer til en stigning på 32 procent i
forhold til 2018.

Flere mål
KL’s undersøgelse viser også, at
kommunerne har bredt viftenmed
mål ud. Tidligere har det primært
væretmålene relateret til demil-
jøtekniske områder og sundhed,
som er blevet prioriteret, men nu
beskæftiger kommunerne sig i hø-
jere gradmed demål, der handler

en kommuneplanstrategi, at det er
noget, man afsætter budgetmidler til,
eller at det foregår ved, atman skri-
ver ind i alle indstillinger, hvordan

om kvalitetsuddannelse, anstændige
jobs og økonomisk vækst, samt part-
nerskaber på tværs af sektorer.
– Tidligere har kommunerne givet
udtryk for, at de har famlet lidt i
forhold til, hvordan opgaven skulle
gribes an.Mange steder har Teknik
ogMiljø fyldt rigtigmeget, fordi det
er der, bæredygtighedsdiskussionen
ret intuitivt havner. Blandt andet på
grund af erfaringmed Agenda21 og
klimatilpasning. Det er der sådan set
ikke noget galt i, men udfordringen
er bare, omman så lykkesmed at ar-
bejde tilstrækkeligt tværfagligtmed
verdensmålene.

Lysten er der
Den nye undersøgelse viser, at der
er en stor interesse for arbejdetmed
Verdensmål ude i kommunerne, men
der er stadigmeget stor forskel på,
hvordan arbejdet bliver grebet an.
Det konkluderer ph.d.-studerende
Jannik Egelund, som er i gangmed et
treårigt forskningsprojekt om dan-
ske kommuners arbejdemed FN’s
Verdensmål.
– En af de ting, der står klart formig,
er, at kommunerne arbejdermeget
forskelligt. Det er et spørgsmål om
alt fra, atmålene bliver tænkt ind i

Forskydning i fokus
Her kan man se, hvilke verdensmål kommunerne arbejdede
med i 2019 (yderste ring) sammenlignet med 2018 (inderste
ring). Farverne relaterer sig målene nederst på siden.
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beslutninger påvirker FN’s Verdens-
mål og bæredygtighed. Desuden er
der stor forskel på, hvordan kommu-
nerne oversætter Verdensmålene.
Ifølge undersøgelsen savner kom-
munerne noglemere konkrete hand-
lingsplaner til at følge de 17 verdens-
mål, men hvordan omsætterman så
de globalemål til en lokal strategi?
Jannik Egelundmener, at kommu-
nerne bør spille en helt central rolle,
hvis Danmark skal flyttes i enmere
bæredygtig retning.
–Man kunne godt sige, at det bare
skulle være en national dagsorden,
men jeg tror, at hvisman vil noget
med verdensmålene i Danmark, så
måman have kommunernemed. Det
er der, man kan sætte gang i hele den
hermobilisering, og hele partner-
skabstanken og samskabelsesdags-
ordenen foregår jo på lokalt niveau
ude i landsbyerne, på skolerne, i
lokalsamfundet og i dialogenmed
virksomhederne, siger han.

Vanskelig oversættelse
Ifølge KL’s undersøgelsemelder
kommunerne om en stigende inte-
resse for bæredygtighed hos lokal-
befolkningen. De påpeger også, at
arbejdetmed verdensmålene kan
fremme dialog og samarbejdemed
lokale aktører. Ifølge Jannik Ege-
lund har en kommune somGladsaxe,
der har verdensmålene indskrevet i
sin strategi, et fælles udgangspunkt
og et fælles sprogmed dens samar-

I hvilket omfang er der truffet beslutning
om, at kommunen skal arbejde med
FN’s Verdensmål?

punkter, der skal gøre de 17 verdens-
mål danske. Den er udarbejdet af
Danmarks Statistik og 2030-panelet,
som samarbejdermed politikerne
om at fremmeFN’s Verdensmål og
monitorere implementeringen.
Rapporten har blandt andet til
formål at skabe et fælles konkret
udgangspunkt for de danske kom-
muner i deres videre arbejdemed at
omsætte verdensmålene til lokale
handlingsplaner.
Ifølge Jannik Egelund kan VoresMål
især blive en hjælp for de kommuner,
der har savnet noglemere konkrete
retningslinjer ogmindre abstrakte
formuleringer i målene.
– Den her rapport kan være en hjælp
til at se, at sult ikke kun handler om
dem, der sulter allermest – det hand-
ler i virkeligheden også om, hvordan
man kan skabe ordentlig ernæring,
om overvægt, og hvordanman sikrer
en bæredygtig fødevareproduktion.
På denmåde synes jeg, at der ligger
nogle rigtig spændende spor i Vores
Mål, som jeg tror, at kommunerne vil
kunne bruge.
Han tilføjer:
–Man kan jo væremere ellermindre
fan af atmåle ting, men jeg tror, at
der ermange steder, hvor det, når der
kommer etmål på noget, bliver nemt
at se: Lever vi op til det, eller gør vi
ikke?• frst@kl.dk
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bejdspartnere. Og netop dette fælles
sprog risikererman at gå glip af, hvis
man ikke kobler sine bæredygtig-
hedsprojekter til verdensmålene.
Flere kommuner peger dog på,
atmålene kan være vanskelige at
oversætte til deres lokale kontekst.
Mange efterlyser derfor mere kon-
krete redskaber ogmetoder til ar-
bejdet og understreger vigtigheden
af erfaringsudvekslingmellem
kommunerne.
– Der er nogle kommuner, hvor det
hermed at tale om verdensmål sim-
pelthen bliver for abstrakt, og jeg
har hørt nogle sige: ”Her kan vi altså
ikke tale omFN’s Verdensmål.” Så de
taler om bæredygtighed i stedet for,
og det kan de godt arbejdemed,men
det andet bliver nogle steder opfattet
som sådan noget ’københavnersnak’.

Hjælp forude
Ifølge KLs undersøgelse bærer ar-
bejdet med verdensmålene stadig
præg af, at det er nyt for kommu-
nerne. 28 procent svarer, at der ikke
har været konkrete metoder til at
måle deres indsats, og flere andre
kommuner angiver, at de har fundet
på deres egnemetoder til at lave
målopfølgning.
9. september fik finansminister Ni-
colaiWammen overrakt rapporten
VoresMål, som indeholder 197måle-

Ifølge Julie Hal-
kier Nilsson har
Vejle fundet en
styrke i dens ar-
bejde med bæ-
redygtighed og
resiliens.




