
3. MEDLEMSFORSLAG OM HANDLINGSPLAN FOR OPFYLDELSE AF 
FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af 
regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Regionsrådsmedlem Karin Friis 
Bach (B) har den 24. januar 2018 på vegne af partierne Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Alternativet bedt om at få en sag på dagsordenen med 
forslag om, at Region Hovedstaden for sit vedkommende deltager i arbejdet med at realisere FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling.

INDSTILLING
Partiernes forslag:

 at der i Region Hovedstaden udarbejdes et forslag til en handlingsplan for, hvordan regionen bedst 
muligt kan understøtte opfyldelsen af FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Administrationen bemærker, at hvis regionsrådet beslutter at fremme forslaget skal det forud for 
regionsrådets stillingtagen til forslagets indhold undergives udvalgsbehandling. I henhold til det 
som sag nr. 1 behandlede forslag til styrelsesvedtægt har Miljø- og klimaudvalget bl.a. som opgave at 
varetage politikopfølgning på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. I givet fald vil opgaven med 
udarbejdelse af en handlingsplan være forankret i dette udvalg. Udvalget skal i henhold til 
styrelsesvedtægtens § 12 i fornødent omfang inddrage øvrige udvalg.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 30. januar 2018:
 
Regionsrådet besluttede at sende medlemsforslaget til behandling i miljø- og klimaudvalget.
 
Annette Randløv (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Karsten Skawbo-Jensen(C), Peter Westermann (F) 
og Jacob Rosenberg (I) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Søren Burcharth (B), 
Erik Lund(C) og Stine Roldgaard (F).

MEDLEMSFORSLAG
Baggrund
FN vedtog i 2015 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De 17 verdensmål er universelle og balancerer 
tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Opfyldelse af 
målene skal sikre en bæredygtig udvikling inden 2030. For uddybning af verdensmålene se 
http://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/verdensmaal
 
Målene har både en national og en international dimension. Regeringen vedtog i marts 2017 en national 
handlingsplan for verdensmålene, som påpeger vigtigheden af koblingen af nationale politikker til den 
internationale udviklingsdagsorden, samt at Danmarks styrkepositioner skal fremhæves og skabe værdi i 
verden. Se regeringens handlingsplan her: http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Det-vil-
vi/150517%20Handlingsplan%20for%20FN%20Verdensmlene_WEB.pdf?la=da
 
Københavns Kommune fulgte op med en handlingsplan i efteråret 2017.
 
Udviklingen af handlingsplaner på regionsniveau er frivillig, men i vores øjne er det essentielt, at de 17 
verdensmål tilpasses lokale og regionale sammenhænge, hvis FN's 2030 dagsorden skal realiseres. Det er i 
øvrigt første gang, at ikke-statslige aktører som byer, regioner, institutioner og virksomheder opfordres til at 
gå forrest i den bæredygtige omstilling.
Det er ikke alle mål og delmål, som vil være relevante at arbejde med i Region Hovedstaden, men man kan 
uden tvivl finde områder indenfor følgende, hvor Regionen kan være med til at give et skub i den rigtige 
retning: Mål nr. 3 (Sundhed og trivsel), mål nr. 6 (Rent vand), mål nr. 7 (Bæredygtig energi), mål nr. 8 
(Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål nr. 9 (Robust infrastruktur, bæredygtig industrialisering og 
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innovation), mål nr. 11 (Bæredygtige byer), mål nr. 12 (Bæredygtigt forbrug og produktion), mål nr. 13 
(Klima) og mål nr. 15 (Beskyttelse af økosystemer).
 
Vi mener, at Region Hovedstaden som én af Danmarks største institutioner bør tage et medansvar for 
Danmarks opfyldelse af verdensmålene, og at regionen på flere områder på en meningsfuld måde kan 
understøtte indfrielsen af målene.

KONSEKVENSER
En godkendelse af indstillingen indebærer, at forslaget sendes til behandling i Miljø - og klimaudvalget.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 30. januar 2018.
Sagen forelægges i givet fald for Miljø- og klimaudvalget på et af udvalgets kommende møder.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg/ Henrik Møller
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