
+ Hvad funger? Hvad giver mening for mig?/hvad er positivt? 

% Hvad fungerer ikke? Hvad giver ikke mening 
for mig? Hvad er negativt? 

? Hvilke spørgsmål står jeg tilbage med? Hvad vil jeg 
lære mere om? 

Pil fremad: Hvad vil jeg tage med mig? Hvilke 
idéer/tiltag vil jeg arbejde videre med? 

- Oversættelsesprocessen fra det globale til det konkrete. Det mangler, men er 
interessant at arbejde videre med

- Bevægelsen ift Verdensmålene – det nye fokus
- Det fælles sprog på tværs af kommune og lande
- Sundhed som midlet – et samlende koncept for Verdensmålene
- Verdensmålene kan være en løftestang – forpligter samarbejde på tværs
- Kan gøre det relevant for samarbejdspartnere
- At Verdensmål 17 ligger op til tværgående samarbejde
- De lægger op til at tænke velfærd på nye måder
- Konkrete eksempler fungere
- Skemaet med de 6 P´er

Fokus på indikatorer – alt for overordnet
Borgerinddragelsen – hvordan bliver det reelt bottom up/drevet af borgere?
At bæredygtighed/Verdensmål primært bliver teknik og miljø. Sundhed og 
socialområdet skal sættes i spil.
Fra strategi til praksis -> stort gab. Gab mellem politiske visioner til 
praksis/implementering.
Det er en udfordring at arbejde og implementere på tværs.
Netop fordi det er globalt kan det være nemt at afskrive som noget vi allerede har styr 
på
Når det bliver pseudo og for påtaget.
OBS på at sundhed ikke kun er Verdensmål 3.

- Baseline for Målene (den fulde version til sommer) -> redskab ift politikere  
- Inspirationskatalog fra KL
- Unge mennesker-> mobilisering og bottom up
- Virksomhedssamarbejder – eksempelvis i Sorø, hvor Verdensmålene bruges som 

rekrutteringsværktøj/branding ift unge og tiltrækning
- Er der nogle metoder/erfaringer til at kunne sætte det på dagsordenen og ift. Processen
- Det kan være svært at motivere til at arbejde med SDG. Hvorfor skal de(vi) bruge tid på 

det, når der er så meget andet i hverdagen? -> behov for de danske indikatorer.
- Hvordan bliver det integreret i politikker?
- Væredygtighed (trivsel og bæredygtighed – det psykologiske aspekt af bæredygtighed)
- Dilemmaer i Verdensmålene: Benyttelse vs beskyttelse.

- Konkrete tiltag – historiefortællingerne
- Verdensmålene og forebyggelsespakkerne.

- Vi skal ”lære sproget” og skærpe fokus på partnerskaberne
- Fokus på HVORDAN det er gjort
- Virksomhedssamarbejde -> Verdensmål som ramme og sundhedsvinkel
- KL, som vinkel ind til at skærpe opmærksomhed/opbakning blandt politikerne lokalt i 

kommunerne
- Skrive Verdensmålene ind i strategien fremadrettet. Det kan bidrage til sammenhæng = 

forenkling i strategier
- At få borgerne med -> idéerne og drive skal komme nede fra.
- Der skal være plads til at udvikle SDG-arbejdet uden at det skal presses ned i resultatmål.
- Mere erfaringsudveksling omkring processer og konkrete tiltag (også de det dårlige)
- Fælles sprog -> Det tværgående fokus
- Partnerskaber med civilsamfundet
- Silonedbrydning
- Hvilke andre netværk er der omkring SDG arbejdet. Evt. arrangere sammen på sigt.
- Husk at invitere andre forvaltninger ind i arbejdet med SDG´erne.


