
6. BESLUTNINGSSAG: HANDLINGSPLAN FOR FN'S VERDENSMÅL I
REGION HOVEDSTADEN - METODE TIL VURDERING AF 
POTENTIELLE FREMADRETTEDE INDSATSER.  

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Miljø- og klimaudvalget godkendte den 20. marts 2018 medlemsforslaget om, at der i Region 
Hovedstaden udarbejdes en handlingsplan for, hvordan regionen kan bidrage til at realisere 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 oplæg til procesplan for udarbejdelse af handlingsplan for 
FNs verdensmål. Udarbejdelsen af handlingsplanen er forankret i miljø- og klimaudvalget. 

Status for regionens nuværende bidrag til at realisere verdensmålene er nu gennemført, og alle udvalg vil 
drøfte og tilkendegive ønsker om eventuelle særlige fokusområder for regionens fremadadrettede bidrag. 
Det næste skridt er at vurdere potentielle fremadrettede indsatser. Der er behov for at fastsætte en 
metode til vurdering af indsatserne for regionens bidrag til verdensmålene, så der kan foretages en 
politisk prioritering. Forslag til metode forelægges hermed miljø- og klimaudvalget til godkendelse. 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller til miljø- og klimaudvalget: 

1. at metode til vurdering af potentielle fremadrettede indsatser til handlingsplan for FN's verdensmål
godkendes, og

2. at det godkendes, at der fremadrettet kun anslås ressourcebehov for de indsatser der har stor
implementerbarhed og hvor indsatsen samtidig har stor betydning.

POLITISK BEHANDLING 
Godkendt. 

Stinus Lindgreen (B) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 
Baggrund 
Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York de 17 
verdensmål: En hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. 

Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande. For at opnå målene 
skal alle yde deres del; lige fra regeringer, regioner, kommuner til erhvervsliv og civilsamfund.     

I tråd med Region Hovedstadens overordnede strategi om Fokus og Forenkling sigtes mod en enkel og 
operationel handlingsplan, som understøtter de eksisterende kerneopgaver. Der skelnes mellem to 
niveauer, geografi og organisation, ved udarbejdelsen af handlingsplanen.  

Den geografiske indsats omhandler bl.a. regional udvikling og den del forankres og indskrives i den 
regionale udviklingsstrategi, som kan skabe et fælles grundlag for at udvikle hele regionen i samspil med 
centrale aktører. 

For Region Hovedstaden som organisation bygges handlingsplanen primært op om en struktur med 
Grøn Drift og Udvikling som bærende elementer, da den grønne del af bæredygtighedsdagsordenen, og 
en stor del af de relevante verdensmål, er forankrede her. 

Metode til vurdering af potentielle fremadrettede indsatser 
Administrationen har kortlagt status for regionens nuværende bidrag til realiseringen af verdensmålene. 
Kortlægningen viser, at 16 ud af de 17 verdensmål er relateret til regionens nuværende indsatser. Samtidig 
viser kortlægningen, at flere forskellige indsatser bidrager til at realisere det samme verdensmål, og at 
mange indsatser bidrager til at realisere mere end et verdensmål (se dagsordens punkt 3 for yderligere 
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information). 
  
Kortlægningen giver altså et her og nu billede af, hvordan regionens indsatser bidrager til verdensmålene 
og viser spredningen i regionens bidrag på nuværende tidspunkt. Alle udvalg vil drøfte og tilkendegive 
eventuelle ønsker om særlige fokusområder for regionens fremadadrettede bidrag. Disse ønsker vil blive 
anvendt som opmærksomhedspunkter i vurderingen af potentielle indsatser til handlingsplanen. 
  
Det næste skridt er at vurdere potentielle fremadrettede indsatser. Der er behov for at fastsætte en 
metode til vurdering af mulige fremadrettede indsatser i den kommende handlingsplan. 
  
Nedenfor foreslås metode til vurdering af potentielle fremadrettede indsatser i handlingsplanen: 
  
De potentielle fremadrettede indsatser vurderes udfra hvor stor implementerbarhed indsatsen har og hvor 
stor betydning, indsatsen har for regionens bidrag til delmålet (og som dermed spiller ind i verdensmålet). 
Indsatser indsættes i figuren i Bilag 1 på baggrund af denne vurdering. 
  
De væsentligste indsatser identificeres ved at sammenholde vurderingerne af implementerbarhed og 
betydning. Det vil sige indsatser, hvor implementerbarheden af indsatsen er stor, og hvor indsatsen har 
stor betydning for regionens bidrag til delmålet (disse ligger alle indenfor den stiplede cirkel i figuren i 
bilag 1). 
  
For de indsatser der er identificeret som de væsentligste, vil der blive anslået et ressourcebehov. Det vil 
sige, hvor langt vi kan komme indenfor eksisterende prioriteringer og/eller om der er behov for yderligere 
ressourcer. I forhold til indsatser som omhandler regional udvikling, vil disse blive drøftet med regionens 
samarbejdspartnere i en særskilt proces, som er forankret i det politiske udvalg for den regionale 
udviklingsstrategi. 
  
Næste skridt i processen for udarbejdelse af handlingsplanen 
På baggrund af drøftelserne af regionens nuværende bidrag og tilkendegivelse af eventuelle ønsker om 
særlige fokusområder samt metode til at vurdere fremadrettede indsatser, vil administrationen fremlægge 
bud på en række indsatser, som kan løfte regionens bidrag til verdensmålene med de regionale 
kerneopgaver. Det vil efterfølgende danne baggrund for politisk prioritering, se procesplan i bilag 2. 

KONSEKVENSER 
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes metode til vurdering af potentielle fremadrettede indsatser til 
handlingsplan for FN's verdensmål. Det godkendes desuden at der fremadrettet kun anslås 
ressourcebehov for de indsatser der har stor implementerbarhed og hvor indsatsen samtidig har stor 
betydning 

RISIKOVURDERING 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Diana Arsovic Nielsen 

JOURNALNUMMER 
17037044 

BILAGSFORTEGNELSE 
Side 16 af 23



1. Metode til vurdering af indsatser  
2. Proces for udarbejdelse af Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål  

Side 17 af 23



 

 

 

 

Center for Regional
Udvikling 

Telefon  38665000 

Direkte  38666502 

EAN-nr.: 5798001040198 

Dato: 12. september 2018 

 

Til: Miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden 

Bilag 1: 

Metode til vurdering af fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN’s verdensmål i Region 

Hovedstaden 

Nedenfor foreslås metode til vurdering af potentielle fremadrettede indsatser i handlingsplanen. 

Alle eksisterende indsatser og forslag til fremadrettede indsatser indsættes i figuren nedenfor. På Y-

aksen (lodret) vurderes indsatsen udfra hvor stor implementerbarhed indsatsen har og på x-aksen 

(vandret) vurderes hvor stor betydning, indsatsen har for regionens bidrag til delmålet (som ligger un-

der hvert verdensmål). 

Ud fra ovenstående figur kan de væsentligste indsatser så identificeres. Det vil sige indsatser, hvor im-

plementerbarheden både er stor, og hvor indsatsen har stor betydning for regionens bidrag til delmålet 

(disse ligger alle indenfor den stiplede cirkel). 

For de indsatser, der er identificeret som de væsentligste, vil der blive anslået et ressourcebehov. Det 

vil sige, hvor langt vi kan komme indenfor eksisterende prioriteringer og/eller om der er behov for 

yderligere ressourcer. I forhold til indsatser som omhandler regional udvikling, vil disse blive drøftet 

med regionens samarbejdspartnere i en særskilt proces, som er forankret i det politiske RUS-udvalg. 

Punkt nr. 6 - Beslutningssag: Handlingsplan for FN's verdensmål i Region
Hovedstaden - metode til vurdering af potentielle fremadrettede indsatser.
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Proces for udarbejdelse af Region Hovedstadens 
handlingsplan for FN’s verdensmål

19. juni:
Godkendelse af 

procesplan

21. august:
Workshop om 

FN’s verdensmål 

Ultimo okt.: 
Drøftelser i alle udvalg af regionens 

nuværende bidrag til 
verdensmålene samt 

tilkendegivelser om evt. ønsker til 
særlige fokusområder for den 

fremadrettede indsats

Ultimo okt.:
Metode til at vurdere 

fremadrettede 
indsatser til 

godkendelse i miljø- og 
klimaudvalget

Primo 2019:
Drøftelser af 
indsatser og 

ramme til 
handlingsplanen

April/maj 2019:
Handlingsplan til 

godkendelse i alle 
udvalg og 

regionsrådet

Juni 2019:
Mulighed for 

temadrøftelser på 
Folkemødet

Punkt nr. 6 - Beslutningssag: Handlingsplan for FN's verdensmål i Region
Hovedstaden - metode til vurdering af potentielle fremadrettede indsatser.
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