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Kommunerne og verdensmålene 

Stigende kendskab og politisk opbakning til verdensmålene i kommunerne. 

Overvægt af kommunerne mener, at verdensmålene kan bidrage til nye partnerskaber, øget vækst og 
innovation.

De mest prioriterede verdensmål i kommunerne er: 

Klimaindsats (verdensmål 13)
Bæredygtig energi (verdensmål 7) 
Bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11). 
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Fra globalt til lokalt
Udfordring at gå fra globalt til lokalt – fra overordnede og generelle mål til konkret struktur og indsatser.



Kommunale tilgange 

Kommunerne har mange forskellige tilgange til verdensmålene. 

KL har (ligesom Gladsaxe Kommune) valgt at koncentrere deres indsats om 7 af de 17 verdensmål, som 
vedrører de kernevelfærdsopgaver kommunerne beskæftiger sig med. 

De 7 valgte verdensmål er:
Mål 3 Sundhed og trivsel
Mål 4 Kvalitetsuddannelse
Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13 Klimaindsats
Mål 17 Partnerskaber for handling



Konkrete metoder og redskaber

Der er behov for metoder og redskaber til konkretisering. Eksempler på konkrete tilgange:

Gladsaxe Kommune 
Gladsaxe Kommune har i relation til de 7 verdensmål udviklet 29 indikatorer. 
Der måles fx på om børn og unge cykler på vej til og fra skole eller om CO2-udledningen nedsættes 
Indikatorerne er hentet fra områder, hvor kommunen allerede indsamler data. 
Indikatorerne kan skiftes efter behov. 

Projekt Baseline
Projektet ”Baseline for verdensmålene” blev lanceret 31. januar 2019 for at etablere en baseline og en 
række indikatorer, så der kan måles på udviklingen på verdensmål 11 om bæredygtige byer og 
lokalsamfund og de dertilhørende delmål. 



Det videre arbejde?

Baseline og indikatorer er vigtige skridt i den rigtige retning, så vi i kommunerne kan følge udviklingen, 
lede på data og sætte en retning. 

Det er afgørende, at tilgangen skaber fokus og ikke bliver for omfattende og kompleks. 

Arbejdet med verdensmålene bør holdes konkret  – og gerne tage udgangspunkt i eksisterende tilgange 
- hvis det skal være anvendeligt i kommunerne.
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