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Forslag til ramme for Region Hovedsta-

dens handlingsplan for FN’s verdensmål 

Forslag til ramme for Region Hovedstadens handlingsplan for FN’s verdens-

mål er administrationens anbefaling til miljø- og klimaudvalget, da udarbejdel-

sen af handlingsplanen er forankret i dette fagudvalg. Forslaget til ramme kan 

derfor blive justeret i forbindelse med den politiske behandling.  

Handlingsplanen vil indeholde indsatser, som er relateret til Region Hovedsta-

den som organisation og myndighed. Indsatser relateret til den regionale ud-

vikling forankres i den kommende regionale udviklingsstrategi, som kører en 

særskilt politisk proces. 

I tråd med Region Hovedstadens overordnede strategi om Fokus og Forenk-
ling (vedtaget i regionsrådet den 8. april 2014) sigtes mod en enkel og operati-
onel handlingsplan, som understøtter regionens opgaver.  

Handlingsplanen vil være et overbliksdokument over de væsentligste indsat-
ser, der bidrager til at realisere verdensmålene. Indsatserne vil være foran-
kret i eksisterende politikker, strategier og planer. Det vil sige, at forankringen 
af og opfølgningen på indsatserne vil ske i eksisterende ledelsesstrukturer og 
følge de procedurer, der ligger i disse.  

Når nye relevante politikker, strategier og planer skal vedtages og eksiste-
rende skal evalueres, opdateres mv., så skal disse vurderes i forhold til ver-
densmålene og være forpligtet til at indeholde mål, som minimum rækker frem 
mod 2030, da det er årstallet, hvor verdensmålene skal være realiseret.  

Det unikke ved verdensmålene er, at de afspejler, at verden er kompleks. Vi 
står overfor udfordringer, som kun kan håndteres ved at nedbryde de traditio-
nelle silo-tænkninger og at agere helhedsorienteret. Verdensmålene taler der-
for direkte ind i regionens værdi om Helhedssyn, hvilket også gav sig til kende 
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ved udvalgenes drøftelser i oktober 2018. Administrationen anbefaler derfor, 
at helhedssyn bliver den bærende værdi for handlingsplanen.  

Med inspiration fra regionens vision foreslås det, at det som binder handlings-
planen sammen, er ønsket om, at "Hovedstadsregionen er den grønne og in-
novative metropol med bæredygtig vækst og livskvalitet, samt et sammen-
hængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau". Dette vil danne 
ramme og retning for regionens arbejde med verdensmålene. På 
den måde løfter handlingsplanens fortælling sig over de enkelte verdensmål 
ved at se på tværs af disse, og det vurderes, at regionen herved kan opnå stor 
effekt af sine indsatser og dermed regionens bidrag til verdensmålene frem 
mod 2030.  

Administrationen anbefaler, at handlingsplanen for FN's verdensmål både 
rummer fortællingen om det, regionen allerede gør, og er løftestang for nye 
indsatser, som bidrager yderligere til verdensmålene. Kortlægningen af regio-
nens nuværende bidrag til at realisere FN's verdensmål viser, at regionens nu-
værende indsatser spiller bredt ind i forhold til verdensmålene, hvilket derfor 
vil være et vigtigt element i handlingsplanen.  

I selve handlingsplanen vil der altså være en overordnet fortælling om, hvor-
dan regionen arbejder helhedsorienteret og tværgående med næsten alle ver-
densmålene ud fra ønsket om at skabe en grøn og innovativ metropol med 
bæredygtig vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen 
på internationalt topniveau. Herunder anbefaler administrationen, at hand-
lingsplanen indeholder få udvalgte verdensmål med fortællinger og synliggø-
relse af, hvad det er regionen ønsker at fokusere på i arbejdet med verdens-
målene. 

På baggrund af forslag til fremadrettede indsatser, som behandles parallelt i 
alle fagudvalg, vurderer administrationen, at verdensmål 3 (sundhed og triv-
sel), 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og 12 (ansvarligt forbrug og pro-
duktion) er der, hvor Region Hovedstaden med fordel kan løfte udviklingen, så 
det giver en væsentlig betydning for regionens bidrag til verdensmålene. Ad-
ministrationen vurderer, at der under disse tre verdensmål er mulighed for at 
udbygge og udvide de forslag til fremadrettede indsatser, der er spillet ind på 
nuværende tidspunkt, og på den måde fint kan rumme, at indsatsernes udvik-
ling er dynamisk. Udover at fokusere på de tre verdensmål, spiller verdensmål 
17 (partnerskaber for handling) en stor rolle i fortællingen om, hvordan regio-
nen arbejder helhedsorienteret og tværgående. 
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På denne måde synliggør handlingsplanen, at Region Hovedstaden arbejder 
strategisk med stort set alle verdensmål, men også hvilket fokus Region Ho-
vedstaden har i forhold til udviklingen indenfor nogle udvalgte verdensmål. 

 


