
 

 

 

Dagsorden – Netværksmøde om Verdensmålene- foreløbigt program 

KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.  

Lokale S 1-2 kl. 9:30-15:30 

Sund By Netværket inviterer til netværksmøde om Verdensmålene i et 

FOLKESUNDHEDsperspektiv med mulighed for at etablere en Sund By Netværks-temagruppe, 

hvor kommuner og samarbejdspartnere kan dele erfaringer omkring arbejdet med 

Verdensmålene – både de strategiske og de praksisnære af slagsen. 

Baggrund 
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling har gjort sit indtog alle vegne – også i de danske 
kommuner. Og med god grund. Mange kommuner arbejder allerede så småt med 
Verdensmålene i forskellige borgerrettede indsatser – der ofte udspringer af Teknik og Miljø 
forvaltningen. Men der er også kommuner, som griber det anderledes an… 
 
09:30-10:00 Check-in og morgenmad 

10:00-10:30 Velkommen og baggrund for dagen  

v/Sund By Netværkets sekretariat - Kort snak og præsentation v. bordene. 

10:30 – 11:15 Kommunerne og Verdensmålene – det store billede 

v/Lone Johannsen, Chefkonsulent i KL og medforfatter på artiklen Immer Besser – fra global til 

lokal: Indsatsen i kommunerne 

Refleksion i smågrupper om oplægget 

11:15-11:45 Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv - oplæg fra 2 kommuner om deres 

arbejde med Verdensmålene og folkesundheden 

v/Christian Høgh Gregersen, Udviklingskonsulent, Horsens Kommune og Malene Lund Grindsted, 

Specialkonsulent, Fredericia Kommune 

11:45-12:15  

Tag det med som I gør i kommunerne allerede nu i forhold til jeres arbejde med Verdensmålene – 

præsenteres ved bordene  

12:15-13:00 Frokost og netværk 

13:00-13:15 Mulighed for etablering af en Verdensmålstemagruppe – Hvordan og hvem? 

- Lidt om en temagruppe i Sund By Netværket 

- Valg af formandskab 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

https://www.kl.dk/media/19890/samf_4_1_2019.pdf
https://www.kl.dk/media/19890/samf_4_1_2019.pdf


13:15-13:45  

- Særlige emner allerede nu, som du er optaget af (input til det videre arbejde i 

temagruppen) 

13:45-14:00- Kaffepause og netværk 

14:00-14:30 Klima og Sundhed – 2 sider af samme mønt? 

Oplæg v. Bjarne Bruun Jensen, Professor i sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen 

14:30-15:00 Refleksion og diskussion af oplægget ved bordene 

15:00-15:30: Evaluering af dagen og fremadrettet v. Sund By Netværkets sekretariat. 


