
Side 1

Notat om Ballerup Kommunes arbejde med 
FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvik-
ling frem mod 2030. Verdensmålene sigter mod at løse en del af klodens 
største udfordringer inden 2030, herunder fattigdom og sult på globalt plan, 
mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer. 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 tilkendegav aftaleparterne, 
at Ballerup Kommune i sit fremtidige virke især skal arbejde med 6 ud af de 
17 verdensmål, således at Ballerup Kommune, dens borgere og virksomhe-
der bidrager til en fremtidig bæredygtig udvikling af kommunen og Dan-
mark.

De stående udvalg og Økonomiudvalget har på møder i august 2018 drøf-
tet, hvordan de udvalgte 6 verdensmål løbende kan integreres i udvalgenes 
arbejde med planer, strategier og opgaver i Ballerup Kommune. 

I skemaerne nedenfor ses de stående udvalgs og Økonomiudvalgets tilken-
degivelser. Alle udvalg har helt overordnet forholdt sig til Ballerup Kommu-
nes arbejde med verdensmålene, og nogle af udvalgene har herudover kon-
kret udpeget, hvilke verdensmål der bør være særligt fokus på inden for de-
res ressortområde. 

Skemaet på side 5 giver et overblik over, hvilke verdensmål de enkelte ud-
valg konkret har peget på, og hvor der er sammenfaldende interesser og fo-
kusområder på tværs af sektorer og udvalg.   
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Side 2

Børne- og Skoleudvalget

”FNs verdensmål for bæredygtig udvikling integreres i udvalgets ar-
bejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Børne- og 
Skoleudvalgets ressortområdet i Ballerup Kommune. 

Fremtidige strategier og politikker bør indeholde en indledning om, 
hvilke verdensmål de relaterer sig til og hvordan.”

Mål Overskrift Protokol/tilkendegivelser
Mål 3 Sundhed og trivsel Udvalget er optaget af dette 

mål. Arbejdet med børn og un-
ges sundhed og trivsel starter 
helt tidligt i sundhedsplejens ar-
bejde med gravid- og spædom-
rådet og fortsætter gennem hele 
barndommen og ungdommen.

Mål 4 Kvalitetsuddannelse Udvalget er optaget af dette 
mål. Der arbejdes i et 0-30 års 
perspektiv med sammenhæn-
gende indsatser på børne- og 
ungeområdet, så alle unge kom-
mer i uddannelse og/eller job.

Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 9 Industri, innovation og infra-

struktur
Udvalget er optaget af dette 
mål, eksempelvis gennem arbej-
det med innovation i folkesko-
lens udskolingslinjer.

Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsam-
fund

Udvalget er optaget af dette 
mål. Bæredygtige lokalsamfund 
handler om fællesskaber. Det er 
centralt for Børne- og Ungestra-
tegien at alle børn og unge skal 
opleve at være betydningsfulde 
deltagere i inkluderende fælles-
skaber.

Mål 13 Klimaindsats



Side 3

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

”FNs verdensmål for bæredygtig udvikling integreres i udvalgets ar-
bejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets ressortområdet i Ballerup Kommune.

Fremtidige politikker skal forholde sig til verdensmålene.”

Mål Overskrift Protokol/tilkendegivelser
Mål 3 Sundhed og trivsel
Mål 4 Kvalitetsuddannelse  Der skal arbejdes med 

kvalitetsuddannelse inden 
for ungeområdet

 Der skal arbejdes med 
opkvalificering/kompeten-
ceudvikling af borgere til 
beskæftigelse

Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 9 Industri, innovation og infra-

struktur
 Der skal arbejdes med 

dette mål med henblik på 
at fremme bæredygtigt er-
hverv og understøtte in-
novation i relation til ud-
vikling af Erhvervsområdet 
Kildedal

Mål 11 Bæredygtige byer og lokal-
samfund

Mål 13 Klimaindsats



Side 4

Kultur- og Fritidsudvalget

”FNs verdensmål for bæredygtig udvikling integreres i udvalgets ar-
bejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Kultur- og 
Fritidsudvalgets ressortområdet i Ballerup Kommune.” 

Mål Overskrift Protokol/tilkendegivelser
Mål 3 Sundhed og trivsel  Udvalget er optaget af 

dette mål, idet et rigt kul-
tur- og fritidsliv for Bal-
lerups borgere er vigtigt 
både ud fra et sundheds- 
og et trivselsperspektiv. 

Mål 4 Kvalitetsuddannelse  Udvalget er optaget af 
dette mål. Både klub- og 
foreningsområdet har en 
betydning ift. at under-
støtte den livsmestring, 
der kan få flere til at gen-
nemføre en uddannelse.

Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 9 Industri, innovation og infra-

struktur
 Udvalget er i nogen grad 

optaget af dette mål, idet 
innovation og kreativitet 
understøttes af kulturelle 
tilbud.

Mål 11 Bæredygtige byer og lokal-
samfund

 Udvalget er optaget af 
dette mål, idet kultur og 
fritidsområdet har et stort 
fællesskabsskabende po-
tentiale.

Mål 13 Klimaindsats



Side 5

Social- og Sundhedsudvalget

”FNs verdensmål for bæredygtig udvikling integreres i udvalgets ar-
bejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Social- og 
Sundhedsudvalgets ressortområdet i Ballerup Kommune.” 

Mål Overskrift Protokol/tilkendegivelser
Mål 3 Sundhed og trivsel  Udvalget arbejder gene-

relt med dette mål ind i 
udviklingen af ”det nære 
sundhedsvæsen” og speci-
fikt med et særligt fokus 
på den mentale sundhed

Mål 4 Kvalitetsuddannelse
Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 9 Industri, innovation og infra-

struktur
Mål 11 Bæredygtige byer og lokal-

samfund
 Der skal være fokus på til-

gængelighed i by- og lo-
kalsamfund samt inklude-
rende by- og boligområder 
– både i forhold til mang-
foldighed og forebyggelse 
af ensomhed og fysisk til-
gængelighed

Mål 13 Klimaindsats



Side 6

Teknik- og Miljøudvalget

”FNs verdensmål for bæredygtig udvikling integreres i udvalgets ar-
bejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Teknik- og 
Miljøudvalgets ressortområdet i Ballerup Kommune.” 

Mål Overskrift Protokol/tilkendegivelser
Mål 3 Sundhed og trivsel
Mål 4 Kvalitetsuddannelse
Mål 6 Rent vand og sanitet  Der arbejdes med Ind-

satsplan for grundvands-
beskyttelse og separatklo-
akering 

Mål 7 Bæredygtig energi  Der arbejdes på imple-
mentering af Klimaplan 
2021, bl.a. med fossilfri-
hed og sammenhæng i 
energiforsyningen 

Mål 9 Industri, innovation og infra-
struktur

 Der arbejdes med bære-
dygtig erhvervsudvikling

Mål 11 Bæredygtige byer og lokal-
samfund

 Der arbejdes med bære-
dygtig byudvikling og kol-
lektiv trafik

Mål 13 Klimaindsats  Der arbejdes på imple-
mentering af Klimaplan 
2021, bl.a. med energibe-
sparelser og adfærdsæn-
dringer



Side 7

Økonomiudvalget

”FNs verdensmål for bæredygtig udvikling integreres i udvalgets ar-
bejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Økonomiud-
valgets ressortområdet i Ballerup Kommune.

Der samles op på tværs af de stående udvalg og Økonomiudvalget, 
sådan at strategier og indsatser kan koordineres på tværs af ressor-
tområder, sektorer og enheder.” 

Mål Overskrift Protokol/tilkendegivelser
Mål 3 Sundhed og trivsel  I forhold til trivsel i orga-

nisationen

Mål 4 Kvalitetsuddannelse
Mål 7 Bæredygtig energi  I forhold til finansiel stra-

tegi
 I forhold til udbuds- og 

indkøbspolitik
 I forhold til ejendomsstra-

tegi

Mål 9 Industri, innovation og infra-
struktur

 I forhold til udbuds- og 
indkøbspolitik

 I forhold til ejendomsstra-
tegi

 I forhold til infrastruktur

Mål 11 Bæredygtige byer og lokal-
samfund

 I forhold til udbuds- og 
indkøbspolitik

 I forhold til ejendomsstra-
tegi

 I forhold til infrastruktur

Mål 13 Klimaindsats  I forhold til udbuds- og 
indkøbspolitik

 I forhold til ejendomsstra-
tegi

 I forhold til infrastruktur

---



Side 8

De stående udvalgs og Økonomiudvalgets udpegninger af, 
hvilket verdensmål og indsatsområder, de især har fokus på

Udvalg Mål 3 Mål 4 Mål 7 Mål 9 Mål 11 Mål 13
BSU X X X X

EBU X X

KFU X X X

SSU X X

TMU X X X X

ØKU X X X X X


