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• Handlingsplanen blev vedtaget af 

regionsrådet 14. maj 2019

• Regionen fokuserer især på tre af 

verdensmålene:
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Vi skaber resultater gennem 

helhedssyn, partnerskaber 

og innovation  

Løfte 
udvikling

Stor 
indflydelse



• Regionen har allerede indenfor eksisterende 

budgetter igangsat væsentlige tiltag, der bidrager til 

verdensmålene. 

• Men flere af indsatserne i handlingsplanen kræver 

yderligere midler for at blive realiseret. 

• Supplerende finansiering af indsatserne sker derfor 

ved regionens årlige budgetaftaler.

Status er med til at sikre, at handlingsplanen bliver 
realiseret
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Årlig status på fremdrift inden 

budgetforhandlinger 



• Status viser, at der kun er igangsat få nye indsatser i forbindelse med 

budgetaftalen for 2020-2023.

• Der er behov for, at flere indsatser forsøges prioriteret ved næste års 

budget, da flere af indsatserne vil kræve store og langsigtede investeringer.

Størstedelen af indsatserne 
er ikke prioriteret i budgetaftalen for 2020-2023 
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I nogen grad

Indsatser, der er prioriteret indenfor 
”Sundhed og trivsel for alle”
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Til dels

I mindre grad

Indsatser, der er prioriteret indenfor 
”Bæredygtige byer og lokalsamfund med høj livskvalitet”
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Opfyldt

Indsatser, der er prioriteret indenfor 
”Grønne og ansvarlige hospitaler”



Indsatser som afventer yderligere prioritering 
indenfor TU’s portefølje
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• Grøn og attraktiv kollektiv trafik • På vej mod fossilfri drifts- og 

medarbejdertransport



• Drøfte indsatsernes fremdrift i forhold til at 

realisere handlingsplan på baggrund af resultatet af 

budgetaftalen for 2020-2023. 

• Drøfte, hvad der kan gøres, for at udvalgene kan komme tættere 

på at prioritere indsatserne i de kommende budgetforhandlinger. 

• Herunder, hvad der skal til for, at budgetforslag indenfor 

handlingsplanens beskrevne indsatser kan formuleres 

fremadrettet, så effekten af det enkelte budgetforslag bliver 

tydelig i forhold til at imødekomme de politiske ambitioner i 

handlingsplanen for FN's verdensmål.

I forbindelse med budgetdrøftelsen kan udvalget: 
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