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Introduktion til Fredericia Kommunes arbejde med 

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Malene Lund Grindsted
Chefkonsulent
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Kommunerne har et ansvar for at give jorden 
ordentligt videre..."

Verdensmålene nedbryder siloer og er redskab til 
innovation af nye løsninger på tværs..."

Verdensmålene bruges til at nytænke indsatsen og 
giver fælles sprog..."

Udpluk af svar på spørgsmålet "Hvorfor gøre noget?" fra KLs survey i oktober 2018, hvor 59 
kommuner svarede på spørgsmål om Verdensmålene.



FREM MOD:
”FREDERICIA FOR VERDENSMÅLENE”
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BAGGRUND– NY ANSØGNING WHO HEALTHY CITIES 
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Medlemsbyerne forpligter sig til Healthy Cities Network på baggrund af kritierier, 

der bliver fornyet hver femte år – ny ansøgning i 2019

Fase VII: “Healthier and Happier Cities for All”

People: investering I de mennesker, der udgør vores byer

Places: skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel

Participation: styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel

Prosperity: forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og 

serviceydelser

Peace: understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund

Planet: beskytte planeten gennem  bæredygtig forbrug og produktion
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BAGGRUND: STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2020-
2023

Ønske om en bredere strategi for 
bæredygtig udvikling

• Bunden opgave for kommunerne

Strategi for arbejdet med bæredygtig udvikling skal 
vedtages hvert fjerde år.

• Miljø- og Teknikudvalget maj 2018

Beslutning om bredere tilgang til arbejdet med Fredericia 
Kommunes næste Strategi for bæredygtig udvikling og 
forslag om kobling med FNs verdensmål for bæredygtig 
udvikling.



KOBLINGEN
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• Overlap mellem temaer/indsatsområder

• Helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet

• Fælles afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig 

udvikling

• Byrådet, april 2019:Beslutning om at arbejde med 

FN's Verdensmål i Fredericia Kommune

• Klar, parat, start… i fællesskab satte vi gang i en 

udviklingsproces!
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Styregruppe: 
koncernledelsen

Ophæng: Sundhed og 
Velfærdsinnovation
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Programsekretariat

Byrådet

TANKEN BAG ORGANISERINGEN

Programsekretariat/arbejdsgruppe

• Programleder fra Sundhed og 

Velfærdsinnovation

• Medarbejder fra Børn og unge

• Medarbejder fra Natur og Miljø

• Medarbejder fra Grønt Sekretariat

Fredericia for Verdensmålene



PROCESSEN
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TEMAER I FREDERICIA FOR VERDENSMÅLENE

1. Læring, handlekraft og fællesskaber

2. Lige muligheder for et sundt og godt liv

3. Bæredygtig by og lokalsamfund

4. Livet i naturen

5. Bæredygtig vækst og erhvervsudvikling

6. Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug

7. Kommunen som bæredygtig koncern
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HVOR ARBEJDES DER MEST MED MÅL 3?

• En mini-kortlægning af kendskabet til målene 
forud for strategiprocessen

• Interviews med samtlige koncernområder i 
opstarten af processen

• Koncernområdet, hvor flest pegede på mål 3, som 
det de arbejdede med: Teknik og Miljø



”FREDERICIA FOR 
VERDENSMÅLENE” 
– HVAD SÅ NU?
- ET PAR KONKRETE EKSEMPLER
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VERDENSMÅLENE SOM MULIGHEDSRAMME

Hvad kan vi bruge verdensmålene til i 
Fredericia Kommune?

• Afsæt for engagement og dialog

Verdensmålene kan samle kommunen på tværs 
af koncernområder, engagere politikere og medarbejderne og 
danne platform for borgernær dialog og kommunikation

• Partnerskaber på tværs

Verdensmålene kan fungere som fælles reference for vores 
samarbejde med private virksomheder, fonde og andre aktører, 
der ønsker at medvirke til samfundsudvikling og vækst

• Løftestang for innovation og vækst

Verdensmålene kan bruges som løftestang for udvikling af nye 
innovative løsninger og tværgående projekter i kommunen
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HVAD LIGGER FREMADRETTET

- Koncernledelsen skal have en arbejdsdag

- Strategier og handleplaner - skal spille op i 
”Fredericia for Verdensmålene”

- Løbende behandling i alle udvalg

- Årligt fælles politisk temamøde

- Formidling – internt og eksternt

- Ad hoc tværgående arbejdsgrupper omkring 
særlige temaer

- Midtvejsevaluering primo 2022



FREDERICIA KOMMUNE  |

14 04-03-2020

EKSEMPEL: FREDERICIA SUND BY –
MIKRO-PARTNERSKABER

• Vi inviterer alle med til at løfte folkesundheden gennem mikro-

partnerskaber

• Som mikro-partner gør man lidt udover det, der er ens ”normale” 

arbejde/opgave i forhold til folkesundheden bredt

• Vi faciliterer, at mikro-partnerne er med til at styrke sundheden og 

trivslen i Fredericia Kommune ud fra deres ståsteder gennem netværk, 

formidling og arrangementer

• Vi ønsker en bevægelse, hvor vi i fællesskab arbejder for en kommune, 

hvor alle trives og har mulighed for et godt liv

• Det er ikke en opgave, som man udfører for Fredericia Kommune, men 

noget man gør i den sammenhæng/det sted, hvor man er.

• Der følger ikke penge eller ressourcer med et mikro-partnerskab, men 

det er muligt for mikro-partnerne at søge om puljemidler til et 

ekstraordinært arrangement.

Delmål 3,4: RED FLERE 

FRA AT DØ AF IKKE-

SMITSOMME SYG-

DOMME, OG STYRK 

MENTAL SUNDHED

Delmål 11,3: GØR 

BYERNE 

INKLUDERENDE OG 

BÆREDYGTIGE



EKSEMPEL: TRAFIKPLANLÆGNING

• Investering i cykelstier, der forbinder Fredericia by med de 

omkringliggende småbyer og nabokommuner

• Etablering af supercykelforbindelse mellem Middelfart og 

Fredericia

• Øge sikkerheden for cyklister

• Hæve sundheden i forhold til fysisk aktivitet

• Mindskelse af miljøbelastningen

• Samarbejde på tværs af organisationen

• UDFORDRING: Tællinger viser, at der er kommet flere 

cyklister på dele af ruterne, men der skal stadig en indsats til 

for at få flere over på cyklen
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DELMÅL 3.7: HALVER ANTALLET AF DRÆBTE 
OG SÅREDE I TRAFIKKEN

DELMÅL 11.2: SKAB BILLIGE OG 
BÆREDYGTIGE TRANSPORTSYSTEMER

DELMÅL 11.7: REDUCÉR BYERNES 
MILJØBELASTNING

DELMÅL 3.9: REDUCÉR SYGDOM OG 
DØDSFALD PÅ GRUND AF KEMIKALIER OG 
FORURENING
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EKSEMPEL: BYRUM OG TILGÆNGELIGHED

• Østerstrand er renoveret og forskønnet efter ønske 

fra politisk side

• Opholdsarealer anlagt i ét niveau af hensyn til 

gangbesværede, kørestols- og rollatorbrugere

• Tre træningspavillioner til styrketræning, 

volleyballbane og aktivitetsgulve hvor idræt i 

dagtimerne er aktive + yoga/gymnastikforeninger 

holder sommertræning

• Motionsapp for børn og voksne hvor man løber efter 

havfruer og søstjerne på stranden via 

mobiltelefonen/app´en og app´en har også en guidet 

løberute lagt ind der starter og slutter på Østerstrand

• Havfruefløjterne - badeanlæg for synshandicappede



FREDERICIA KOMMUNE  |17 30-09-2019

ANDRE EKSEMPLER 

GROW YOUR CITY

I Grow your city dyrkes der haver, 

hygges og skabes nye relationer 

og venskaber

Bydelsudvikling hvor 

bæredygtighed, økologi, 

selvforsyning og 

borgerinddragelse er vigtige 

overskrifter

Understøtter tanken om, at mere 

natur i byerne forbedrer den 

fysiske og mentale sundhed hos 

borgere

BENYTTELSE/BESKYTTELSE

Treldeskovene er blevet fredet, og 

er den del af naturkanon. 

Nu er der uenighed omkring 

anlæggelse af stier og at gøre 

skovene tilgængelige for 

offentligheden. 

Fra en sundhedssynsvinkel vil vi 

gerne benytte skovene

TRÆNING I NATUREN

Genoptræning og rehabilitering til 

borgere med kroniske sygdomme, 

bl.a. forløb for borgere med 

kronisk lungesygdom og 

hjertesygdom.

Medarbejdere på 

videreuddannelse omkring 

træning i naturen

FUGLSANG VEST

Udlægning af nyt boligområde, 

hvor der er tænkt bæredygtighed 

bredt ind i planlægningen

Forbinder naturområder med det 

nye boligområde

Bassiner for overfladevand der er 

udformet som naturlige søer, nye 

grønne rekreative områder og et 

nyt moseområde 

Understøtter biodiversitet



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
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