
Høringssvar  København 
KBH SDG Netværk  20. oktober 2019 

1 
 

 

Høring af udkast til handlingsplan for Frederiksbergs bidrag til FN’s Verdensmål 

KBH SDG Netværk takker for muligheden for at give høring til udkast til handlingsplan for Frederiksberg 

Kommunes bidrag til Verdensmålene. Det er positivt at Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg 

Kommunes i 2017 tog initiativ til en handlingsplan for, hvordan Frederiksberg bidrager til 

Verdensmålene. Vi imødekommer at udkastet til handlingsplanen indebærer adskillige tiltag og 

ambitioner for det fremtidige arbejde med Verdensmålene. Dog ser vi visse mangler, som vi ønsker at 

fremhæve. For overblikket skyld vil følgende være opdelt ud fra udkast til handlingsplanens fire afsnit. 

Integration af Verdensmålene i strategier, politikker og handleplaner: 

Det er glædeligt med høje ambitioner for at integrere Verdensmålene i Frederiksbergstrategien; at 

gøre Verdensmålene til en del af Frederiksbergs DNA og bruge dem som retning for, hvordan 

Frederiksberg skal udvikle sig; samt bruge Verdensmålene til at styrke indsatsen i allerede 

eksisterende initiativer. Men vi mangler information om, hvordan dette konkret skal ske. 

For selvom vi anerkender den store indsats der ligger bag kortlægningen og den systematiske 

gennemgang af både delmål og relevante politikker, der bl.a. fremhæver mulige indsatsområder, der 

over de kommende år kan indarbejdes i relevante politikker, strategier og handleplaner, må vi 

konstatere at kortlægningen mest af alt lever op til sin beskrivelse som et øjebliksbillede på, hvad 

status quo er for Frederiksberg Kommune. 

Vi havde gerne set en analyse af, hvad Frederiksbergs primære udfordringer er og hvor 

Verdensmålene kan bidrage til forbedringer. Dette inspireret af det danske civilsamfunds 

Spotlightrapport, der netop fremhæver hvor det står mest kritisk til for Danmark og den bæredygtige 

udvikling, samt med konkrete anbefalinger på forbedringer. Denne nytænkende og modige tilgang er 

for at bryde med den tendens der også ses globalt, hvor nationer og aktører primært fremhæver deres 

gode tiltag i implementering af Verdensmålene, frem for at betone udfordringer og arbejdet med 

disse, så den bæredygtige udvikling virkelig kan tage fat. 

Man kunne bl.a. være inspireret af den nyeste FN rapport for status på Verdensmålene, hvor 15 

uafhængige eksperter, heriblandt Kathrine Richardson fremhæver især fire parametre, der går i den 

forkerte retning: verden oplever voksende ulighed, den globale opvarmning er stigende, 

biodiversiteten er truet, og mængden af affald skabt af mennesker vokser. Det havde været et 

interessant at høre om disse var blandt nogle af de mest presserende udfordringer for Frederiksberg, 

samt hvordan kommunen tænkte det kunne bidrages til netop disse mål. 

Derudover er det bekymrende at udkastet til handlingsplanen ikke benævner finansiering til 

implementering af Verdensmålene. Vi ved at verdens mest ambitiøse plan kræver stor finansiering, så 

det havde været værdsat at høre om, hvordan Frederiksberg vil imødekomme dette på lokalt niveau.  

Verdensmålene som grundlag for organisationsudvikling: 

Vi imødekommer det store fokus på kommunens indkøbsportefølje med flere bæredygtig tiltag og 

opfordrer til at Frederiksberg Kommune presser andre kommuner til samme initiativ. Der kan evt. 

hentes inspiration i ’Skattelyfri Kommuner’ og på samme vis skabe opbakning til mere bæredygtig 

indkøbspolitik. Dog mangler der et fokus på at få borgerne med, hvilket bl.a. kunne gøres med en 

ambition om mere tydelighed om Verdensmålene i det offentlige rum i Frederiksberg kommune. 
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Det er glædeligt at direktionen pålægges et stort ansvar for tværgående koordinering af 

Verdensmålene, og at ledere og andre decentrale enheder skal have et forøget fokus på den 

bæredygtige dagsorden. Men da vi ved at det er en stor udfordring for alle at opnå Verdensmålene, 

havde vi havde gerne set konkrete bud på, hvordan arbejdet tænkes gennemført især ift. indhentning 

data og konkrete værktøjer til sikring af Verdensmålene. Netop sådanne tiltag er essentielle i arbejdet 

med Verdensmålene og kunne være til inspiration for andre aktører heriblandt regeringen. Kort sagt 

advokerer vi for at Verdensmålene ikke blot forbliver et godt narrativ og på oplysningsniveau – jo mere 

konkret i handlingsmuligheder desto bedre. 

Verdensmålene som drivkraft for lokal innovation og samskabelse med byens borgere og aktører 

Vi imødekommer anerkendelsen af borgernes store betydning i en succesfuld implementering af 

Verdensmålene på Frederiksberg. Men der mangler en erklæring om at den bæredygtigt udvikling 

netop er for borgerne og kommende generationer, ikke mindst de mest tilbagestående dele af 

befolkningen. Derfor ærgrer vi os over at verdensmålsløftet om leaving no one behind er helt 

fraværende i udkastet til handlingsplanen. En succesfuld implementering af Verdensmålene er netop 

baseret på at starte med de mest marginaliserede og bruge dagsordenen til at få alle med.  

Derudover er det uklart hvordan Frederiksberg Kommune helt konkret vil sikre inddragelse af 

borgerne. Hertil imødekommer vi forslaget om at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg til at understøtte et 

vedvarende politisk fokus, men opfordrer til at det også består at borgere, civilsamfund og andre 

aktører såsom akademikere og den private sektor, for at sikre en stærk tværfagligt samhørighed i 

implementering af Verdensmålene i Frederiksberg. 

Vedvarende politisk fokus på FN’s Verdensmål 

Det er glædeligt med de forskellige initiativer for at følge op på arbejdet med Verdensmålene, 

heriblandt planer om en opsamling/kortlægning cirka hvert tredje år. Vi opfordrer til at kommunen 

husker at inddrage borgerne, så også de bliver hørt i hvordan de mener implementeringen går. 

Med henblik på Frederiksbergs Kommunens ambitioner om også at fastholde et fokus på 

Verdensmålene i en række større strategiske projekter, er det naturligvis kærkomment at kommunen 

indgår i DK 2020 initiativet. I disse klimakritiske tider er det kun glædeligt at være inspireret af C40 og 

tage ansvar for Paris-aftalen på lokalt niveau, men vi opfordrer til at bruge dette til at presse opad 

nationalt. Danskerne er ligesom andre verdensborgere bekymret for klimaforandringerne og kræver 

at regeringen udarbejder en klimalov. Vi opfordrer til at Frederiksberg kommune bakker op om dette 

krav og står sammen med borgerne i opfordringen til regeringen om en bindende klimalov. 

I forlængelse heraf så vi også gerne at Frederiksberg kommune tog ansvar for sikring af 

Verdensmålene via andre kanaler, såsom pres på andre kommuner via KL, eller med stærkere 

samarbejde fx via Verdensmåls Venskabskommuner. Hertil også vigtigt at være det gode eksempel 

overfor nabokommunen København, som stadig har lang vej til at nå i mål med Verdensmålene. 

 

Med venlig hilsen 

KBH SDG Netværk 

Kontaktperson, Ditte Ingemann 


