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Spilleregler for mødet
Lige lidt regler for mødet

• Mødeledere er Christian, Ann, Sandra og Jan 
– de styrer slagets gang og giver ordet videre 
løbende

• SLUK din mikrofon, hvis du ikke taler

• Hvis du vil kommentere på noget, så skriv i 
chat-funktionen 

• Vi vil meget gerne have dialog på mødet - Du 
kan enten skrive dit spørgsmål direkte eller 
bede om ordet 
(skriv X eller række hånden op).

• Vi deler slides og eventuelle links i opsamling

• Hvorfor er du med i dag (skriv i chatten)



Dagens program



Temagruppeformandskabet
Læs mere om temagruppen på Sund By Netværkets hjemmeside.

Sandra Kildegaard, Proces- og Udviklingskonsulent, 
Folkesundhed, Center for Sundhed og Omsorg, 
Guldborgsund Kommune, Saki@guldborgsund.dk

Christian Høgh Gregersen, Udviklingskonsulent i 
Horsens Sund By i Horsens Kommune –
chg@horsens.dk

Ann Møller Gram, Sundhedskonsulent, 
Sundhedsafdelingen, Sundhed og Arbejdsmarked 
Tønder Kommune, amg@toender.dk

https://sund-by-net.dk/temagrupper/verdensmaalene-i-et-folkesundhedsperspektiv/
mailto:Saki@guldborgsund.dk
mailto:chg@horsens.dk
mailto:amg@toender.dk


Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv –
Politik, Strategi og PRAKSIS
• Bredere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i 

andre forvaltninger

• De danner et fælles sprog – også med civilsamfundet, 
virksomheder og øvrige samarbejdspartnere

• Fordi de er helhedsorienterede – kræver en holistisk 
tilgang, som kan være med til at nedbryde siloer. 

• Giver mulighed for at evaluere og måle på fremskridt på 
globalt, nationalt, regionalt og lokalt niveau

• I dag = Praksis – og komme et spadestik dybere end de 
brede, strategiske perspektiver



Hvad har vi arbejdet med i temagruppen?
26/2-2020: Verdensmålene i et Folkesundhedsperspektiv 
• KL, Horsens Kommune, Fredericia Kommune, opstartsdrøftelser

17/9-2020: Klimaet på sundhedsdagsordnen – og omvendt 
• Steffen Loft, Aarhus Kommune, Fredericia Kommune

23/3-2021: Fra det globale til det lokale – når vi måler på 
FN’s Verdensmål i en folkesundhedskontekst 
• Vores Mål, Deloitte, Ph.d. Jannik Egelund, Dokumentation & Evaluering

1/10-2021: Fra politik til praksis – Verdensmålene i 
kommunale sundhedspolitikker
• Horsens Kommune, Tønder Kommune, deltagernes kommuner

https://sund-by-net.dk/aktivitet/verdensmaalene-i-et-folkesundhedsperspektiv-temadag/
https://sund-by-net.dk/aktivitet/verdensmaalene-i-et-folkesundhedsperspektiv/


En overflod af rammesætning og inspiration (men handlingen sker lokalt)
Dato Emne Afholdt af
1/3 Hvorfor kan Verdensmålene gøre en forskel? (1 af 4) KL

Uge 
11

Greenlight Aarhus Erhvervsdrivende forening med flere 
sponsorer – bl.a. Aarhus Kommune

23/3 Fra det globale til det lokale – når vi måler på FN’s Verdensmål i en 
folkesundhedskontekst

Sund By Netværkets 
Verdensmålstemagruppe

26/3 Samskabelse, styring og SDG’erne som forandringsdagsorden i 
kommunerne (2 af 4)

KL

30/4 Høring om Verdensmålene Finansministeriet, 2030-netværket

4/5 Værdiskabende implementering af FN’s Verdensmål i kommunal 
kontekst

CSRForum

11/5 Verdensmålene i øjenhøjde med borgere og virksomheder (3 af 4) KL

2-3/9 Klimafolkemøde 2021 Middelfart Kommune og Region Syd

9/9 Regeringens handlingsplan for FN’s Verdensmål (4 af 4) KL

21/9 Bæredygtige kommuner DJØF
24/9 Verdensmålsuge – ”Vores Mål i Praksis” Altinget



Formandskabet til 
Klimafolkemøde 2021

v. Christian Høgh Gregersen, 
Horsens Sund By, Horsens Kommune

”Handling sammen” for klima (og sundhed)



• Årlig begivenhed i Middelfart, som sætter klimaet øverst på dagsordenen 
tre dage i starten af september. 

• Klimafolkemødet har tre ‘ben’: Et folkeligt, et politisk og et fagligt 
• Sponsoreres af Region Syddanmark og Middelfart Kommune. 
• Årets tema: ‘Klimahandling sammen’ 
• 2021 udgaven den hidtil største: 8.000-10.000 mennesker på de tre dage.
• Link til hjemmeside og årets program  

Hvad er Klimafolkemødet? 

https://klimafolkemoedet.dk/
https://klimafolkemoedet.dk/wp-content/uploads/Program_2021_17x23cm_godkendt_web.pdf


Årets program (torsdag-fredag)

Torsdag 2/9: 
• Åbningsdebat: Seneste nyt fra 

FN’s Klimapanel
• Klima i kommunalvalget – Hvad 

vil danskerne med klima? 
• Ønskerne fra civilsamfundet
• Borgmestertræf – Hovedet på 

blokken
• Klimapolitikkens betydning i 

kommunerne
• Sundhedsøkonomi og grøn 

bæredygtighed
• Nu er politikerne valgt! Hvad 

gør vi for at holde fokus på 
klima? 

Fredag 3/9
• Hvordan går det med Danmarks 

klimamål? 
• Bæredygtige løsninger kræver 

nye samarbejdsformer
• Data som klimahelt
• Grøn viden og behovet for et 

grønt forskningscenter
• Folkelig forankring med lokale 

klimaborgerting 
• Det lokale fællesskab er vores 

redning



• DeltagerDanmark 
• Permasport (sport/teamsamarbejde/fællesskab som værktøj og 

middel til at formidle Verdensmål/klima/grøn omstilling) 
• Promentum 
• SDG-world
• Climate Partnerships
• Bedsteforældrenes klimaaktion 
• Vanebrudspalæet
• WeUse
• Grønne nabofællesskaber (FB), hjemmeside  
• Fremtidens miljø.dk
• Nabogo
• Videnscentret Bolius
• Boblberg
• ABC for mental sundhed

Inspirerende tanker fra bodholdere

https://deltagerdanmark.dk/
https://www.linkedin.com/company/permasport/about/
https://promentum.dk/
https://sdgworld.org/
https://climatepartnerships.com/
https://www.bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk/home/underside.asp?afd=44&UID=76
https://www.vanebrud.dk/
https://weuse.dk/
https://www.facebook.com/groennenabofaellesskaber/
https://www.omstilling.nu/
https://www.fremtidens-miljo.dk/
https://nabogo.com/da/
https://www.bolius.dk/
https://boblberg.dk/
https://www.abcmentalsundhed.dk/


• ”Omstillingen bliver konkret der hvor borgerne bor, lever og arbejder – det er der 
teknologier, forretningsmodeller, jobskabelse og sektorkobling finder sted – i kommunerne”. 
Citat Connie Hedegaard

• Sundhed den højst prioriterede mærkesag blandt danskerne 
• Adfærd 

• Individuelt, system, politik, medier
• Den besværlige, men nødvendige omstilling / paradigmeskifte
• Coronakrisen har vist ekstrem handlekraft og fornyet refleksion over egen adfærd/liv
• Arketyperne – Økologen / Pragmatikeren / Tekno-optimisten / Den passive 

• Inddragelse, empowerment og medborgerskab
• Klimaborgerting – nationalt men også LOKALT i kommunerne (Borgersamling Rudersdal) 
• Fællesskaber 
• Demokrati, dannelse og den offentlige samtale
• Hvordan gør vi det sjovere at være bæredygtig
• Involvér tidligt i det konkrete – svært at involvere i det abstrakte
• ”Menneskeeksperter” kan komme i høj kurs 

Kobling til vores temagruppe - Folkeligt

https://borgersamling.rudersdal.dk/


• Alignment – Er vi enige om hvad bæredygtighed er? Hvad vi arbejder for? Hvad er 
målet? 

• Nytænke forvaltninger (siloer  open source) og fokus på medarbejdere der forstår at 
samarbejde på tværs – fx som i Aarhus 

• Opmærksomhed på ‘greenwashing’ – alle taler om bæredygtighed og Verdensmål, så 
når det bliver overfladisk og hult kan det få konsekvenser.
• ”Klimaneutral kommune” som potentiel greenwashing-problematik. 
• At være ”Paris kompatibel” 

• 6 % af dansk CO2-aftryk er hospitalerne – kan der tænkes levering/eksekvering på en 
anden måde i sygevæsenet? 

• Klimaforandringer den største udfordring for global sundhed ifølge WHO (tropiske 
sygdomme og sundhedsudfordringer afledt af  varmere og fugtigere vejr i fremtidens 
Danmark) 

• En organisatorisk beslutning i Middelfart Kommune at klima, governance m.m. er et 
emne i MUS-samtalerne. 

• ”Sidste år havde vi én workshop om klima og sundhed, i år
har vi tre og mon ikke vi har endnu flere næste år” 

Kobling til vores temagruppe - Fagligt



• Politisk mod, vilje og handlekraft – også de svære beslutninger / 
budskaber

• Politisk stolthed og branding af klima-initiativer (oliefyr, solceller, Power-to-X, 
energirenovering, transport, fjernvarme osv.) – kobling til vores områder? 

• Vidensbaseret politisk og strategisk ledelse
• Mål, indikatorer, data, statistik, statusopgørelser = Vores Mål og Danmarks Statistiks 

indikatorer for Verdensmålene? 

• ”De helt store forandringer sker på det politiske niveau”. 
Citat Dan Jørgensen. 

Kobling til vores temagruppe - Politisk



• Kommunikationsopgaven – Hvordan italesætter vi det vi gør? 
Verdensmål og vores mål kan være sproget/rammen der bygger bro
• Bæredygtigt liv, ”Det Gode Liv” >< forebyggelse, folkesundhed

• Sundhed en højt prioriteret dagsorden politisk og folkeligt – og 
koblingen til klima og bæredygtige visioner er i udvikling. Potentiale, i at 
tale sundhed og trivsel ind i andre dagsordener i kommunen. 

• ”Behovet for et grønt forskningscenter” – ”behovet for en tværgående
bæredygtighedsgruppe i kommunen”: 
• at tænke på tværs af siloer (STEM + humaniora &  samfundsvidenskab)
• sundhed + teknik & miljø + uddannelse
• = Forskellige tilgange/opfattelser/kompetencer/viden 

• Nye kommunalbestyrelser 
• Bliver KV21 et klima- og/eller sundhedsvalg?
• Styrket fokus på bæredygtighed / Verdensmål?

Kobling til dagens tema - Verdensmål i kommunale sundhedspolitikker


