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

FN-forbundet København takker for muligheden for høring af Frederiksberg Kommunes udkast til handlingsplan 

for bidrag til Verdensmålene. Vi arbejder intenst med Verdensmålene og særligt mål # 17: Partnerskaber for 

Handling, så dette høringssvar vil specifikt dreje sig om mål # 17. 

Vi imødekommer understregelsen af, hvor vigtigt mål # 17 er for opnåelse af Verdensmålene. Vi er naturligvis 

enige i at implementering af den bæredygtige dagsorden kræver brede samarbejder, og værdsætter at 

Frederiksberg Kommune ser dette som en kerneopgave på tværs af relevante aktører. 

Det er derfor enormt ærgerligt med en vurdering der lyder, at der ikke sættes konkrete mål for indfrielse af mål 

# 17, da en løbende opmærksomhed er ligeså vigtigt. Verdensmålene er ikke blot et narrativ man kan tage til 

sig, de er en essentiel nødvendighed hvis vi skal sikre en bæredygtig udvikling. Vi har travlt hvis vi da overhovedet 

kan nå i mål i 2030. Vi anbefaler derfor et højere ambitionsniveau. 

Helt korrekt skal Verdensmålene være med til at skabe transformativ forandring og hertil er partnerskaber helt 

afgørende. Vi ved at kortlægningens primære formål er at give et øjebliksbillede, men vi opfordrer til at 

medtænke følgende, for virkelig at komme den bæredygtige dagsorden til livs. 

Delmål: 17.14: Politikkohærens handler om at andre politikker ikke modarbejder andre målsætninger, som fx at 

når kommunen indgår et erhvervssamarbejde, må det ikke undergrave andre politiske intentioner. Da der både 

på kommunalt og nationalt niveau er en tendens til silotænkning, finder vi det utilstrækkeligt blot at sige, at 

politikkohærens allerede indgår som en naturlig del af det politiske og administrative arbejde. Vi ser gerne en 

mere præcisering af, hvordan indsatsen kan styrkes. 

Delmål 17.16: I forlængelse heraf er Greater Copenhagen samarbejdet et eksempel på, hvor det havde været 

klædeligt at præcisere overvejelser om, hvordan erhvervssamarbejde, hvis formål er at fremme vækst- og 

beskæftigelsesfremmende indsatser, ikke modarbejder andre sider af den bæredygtige dagsorden. Foruden kan 

det bekymre, om grønne og sociale aspekter er i risiko for nedprioritering. 

Delmål 17.17: Vi havde gerne set en mere præcisering af hvordan Frederiksberg Kommune tænker at bidrage til 

flere og stærkere civilsamfundspartnerskaber. Helt korrekt er det ikke et mål i sig selv blot at indgå 

partnerskaber, så det er dermed også utilstrækkeligt blot at sige at samarbejdspartnere er nævnt i alle planer, 

politikker og strategier. Derimod burde der være en præcisering af, hvordan kommunen forestiller sig at mere 

inddragelse af civilsamfundet kan bidrage til at nå Verdensmålene. Vi opfordrer til nedsættelse af § 17 stk. 4 

udvalg og imødekommer også gerne flere tiltag. 

Inddragelse af civilsamfundet er fuldstændig afgørende i opnåelsen af Verdensmålene, især på et lokalt plan. 

Det er os der er borgerne nærmest og dermed er deres talerør. Det er essentielt i Verdensmålsløftet om leaving 

no one behind, som lyder at vi skal starte med dem der er mest tilbagestående og som kan få mest ud af den 

bæredygtige dagsorden. Vi opfordrer til at dette løfte, som desværre er fraværende i udkastet til 

handlingsplanen, medtænkes i den endelige handlingsplan. 

Afslutningsvis minder vi om at både finansiering og dataindsamling er afgørende for implementering af verdens 

mest ambitiøse plan. Vi imødekommer at begge aspekter fremhæves i kortlægningen som en prioritet, men 

havde gerne set specificering på, hvordan Frederiksberg Kommune vil komme i mål med dette. Lige præcis 

finansiering og dataindsamling er en udfordring på alle niveauer fra FN til nationalstater, så det er glædeligt hvis 

Frederiksberg Kommune vil påtage sig sin del af ansvaret, måske fremadrettet kan være rollemodel for andre 

kommuner, og måske endda også regeringen. 
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