Opsamling på Multi-stakeholder Forum 2018
Den 10. oktober 2018 løb det årlige Multi-stakeholder Forum for anden gang af stablen i
Landstingssalen på Christiansborg i forbindelse med Folketingets åbning. I år var det
Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, der sammen med Folketingets
tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål (2030-netværket) og 2030-panelet, inviterede
danske aktører fra forskellige sektorer ind til at gøre status på Verdensmålenes opnåelse i
Danmark. Årets tema var Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.
I forummets første del gav forskellige hovedpersoner inden for 2030-dagsordenen i Danmark
deres syn på, hvor Danmark står og, hvor vi som samfunds skal bevæge os hen.
Forummets anden del samlede op på, hvad der er sket i danske kommuner og regioner siden
sidste års forum. Repræsentanter fra kommuner og regioner gav i et samtale-panel indsigt i
deres arbejde med Verdensmålene. Tredje del af forummet fokuserede på opnåelsen af
Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund i Danmark. Som en del af det igangsatte
’SDG Baseline & Dashboard’-projekt kunne Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management
Consulting præsentere det første udkast til en baseline for Verdensmål 11 i Danmark - en
måling af, hvordan det står til i Danmarks byer lige nu baseret på danske indikatorer. Herefter
fik forummets deltagere mulighed for at give deres bidrag til projektet med egne erfaringer
og idéer til, hvilke handlinger der kan bidrage til opnåelsen af målet. Bidragene vil indgå i
projektet som en central del af det videre baseline-arbejde.
På de følgende sider gives et overblik over dagen og de vigtigste pointer fra dagens talere,
panel-deltagere samt en opsamling på workshoppen.
Multi-stakeholder forummet blev video-optaget og streamet på Folketingets hjemmeside.
Find TV-optagelsen her.

De 3 mest relevante
#dkpol hashtags på Twitter
denne dag:

#2030netværket
#Verdensmålene
#2030panelet

Del 1 - De skarpe talere
Moderator Claus Bindslev bød velkommen i Landstingssalen til årets Multi-stakeholder Forum,
som byggede på det arbejde, der blev sat i gang efter sidste års forum. Herefter kom i alt fire
talere på scenen:
Lennart Damsbo-Andersen (S), formand for Transport-, Bygnings- og Boligudvalget: Åbning
af årets Multi-stakeholder Forum
- Introduktion til dagens program og årets fokus på Verdensmål 11, som berører
infrastruktur, transport, bæredygtigt byggeri og boligpolitik.
- Efter henvendelsen fra 2030-netværket har man i Transport, Bygnings- og
Boligudvalget besluttet, at udvalget vil arbejde med Verdensmålene i udvalgsarbejdet.
Udvalgets medlemmer kommer til at dykke ned i arbejdet i det kommende
folketingsår. Regeringen har fremsat et klimaforslag, der bl.a. vedrører Verdensmål 11.
Udvalget ser frem til at blive inspireret af arbejdet til forummet og få indblik i den nye
baseline for Verdensmål 11.
Kristian Jensen (V), Finansminister: Regeringens visioner for implementeringen af
Verdensmålene
- Regeringen er gået i gang med at integrere Verdensmålene i hele regeringens arbejde
og udbrede engagementet for Verdensmålene til alle ministre. Den parlamentariske
arbejdsgruppe, som Folketingets Finansudvalg har valgt at nedsætte, vil bidrage med
interessante analyser og forslag. Desværre er regeringen endnu ikke i mål med at få
sikret, at alle lovforslag bliver screenet op mod Verdensmålene.
- Status på implementeringen af Verdensmålene i Danmark: Det går godt i Danmark. På
det grønne område er der blevet skabt en øget ressourceproduktivitet; på
klimafronten er der nu lavere udledninger i den ikke-kvotebelagte sektor; på
sundheden er overlevelsesraten på kræft blevet bedre; og på økonomien har vi fået
styrket beskæftigelsen og fået flere af de svage grupper (flygtninge og
familiesammenførte) i arbejde. SDG-indekset af Bertelsmann Stiftung og SDSN viser
også, at det går godt for Danmark. Men det må ikke blive en sovepude!
- Udspillet til regeringens finanslov for 2019 er også en ramme for en række initiativer,
der skal gøre Danmark mere bæredygtig.
o Nationale initiativer: Energiaftale; kommission
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Kirsten Brosbøl (S), forkvinde for 2030-netværket: Verdensmålenes implementering på
tværs af Danmark og highlights fra året der er gået
- I 2030-netværket har medlemmerne fra start taget en multi-stakeholder tilgang til
arbejdet, fordi de vil samle de mange forskellige aktører fra alle niveauer og fra hele
landet, der gerne vil i dialog med politikerne. Derfor blev 2030-panelet stiftet, hvilket
vi kan se de første resultater af i dag; en baseline for Verdensmål 11. 2030-netværket,
2030-panelet og multi-stakeholder forummet kan bidrage til regeringens plan og
kvalificere den politiske debat om målene.
- Oplevelser af hvordan det går med implementering af Verdensmålene ude i landet:
o På den politiske bane er regeringen og det tværpolitiske netværk nøgleaktører.
o Civilsamfundet er store bidragsydere til 2030-dagsordenen.
o Der er gode eksempler fra uddannelses- og forskningsverdenen, f.eks. KADK,
der skubber til 2030-dagsordenen ved at gøre Verdensmålene obligatoriske i
de studerendes eksamensprojekter.
o Alle 17 Verdensmål er relevante i kommunale og regionale kontekster. Det er
et strategisk udviklingsværktøj og en unik mulighed for at sætte en visionær
langsigtet dagsorden i samskabelse med sine borgere.
o KL og Danmarks Statistik arbejder med at gøre Verdensmålene omsættelige i
national og lokal kontekst, så vi kan måle fremskridt.
o Mange danske virksomheder fører an internationalt for at få Verdensmålene
omsat til erhvervs kontekst. Der er et skift fra en traditionel CSR-dagsorden til
at Verdensmålene bliver del af virksomhedens kernestrategi.
- Gode råd til alle aktører:
o Verdensmålene er en forandringsdagsorden. Man er nødt til at forstå alle
Verdensmål samt delmål, og evt. læse deklarationen, som forklarer at målene
er uadskillelige.
o Få lavet en mapping. Hvordan er jeres organisations/virksomheds fodaftryk
både i forhold til det gode og det dårlige? Fokusér på både ‘do good’ og 'do no
harm’.
- Finansudvalgets beslutning om at nedsætte en parlamentarisk arbejdsgruppe som, på
tværs af udvalgene, skal arbejde med, hvordan folketinget kan forankre
Verdensmålene i arbejdet, er et direkte resultat af anbefalingen fra 2030-netværket i
maj måned. Fremadrettet vil 2030-netværket fortsætte med at få Verdensmålene
forankret i folketingets arbejde; være i dialog med regeringen; og holde øje med
screeningen af lovgivningen. Der er fokus på at få flere med, øge kendskab til
Verdensmålene og arbejde videre med 2030-panelet om at udvikle baselines for flere
Verdensmål.
Jesper Nygård, Administrerende direktør i Real Dania og medlem af 2030-panelet: Hvorfor
byerne har en særlig vigtig rolle i arbejdet med FN’s Verdensmål
- Som filantropisk forening, er RealDania sat i verden for at skabe livskvalitet for alle i
det byggede miljø, altså de menneskeskabte fysiske rammer. Der hvor vi bor, går på
arbejde, transporterer os – der hvor vi lever vores liv.
- Fokus på Verdensmål 11 som udgangspunkt. Flere Verdensmål bliver påvirket af
hvordan vi indretter vores byer, gennem de følgende tre fokusområder:

o Klima: Der skal bygges byer til 3,6 mia. mennesker på 32 år – det er enten en
katastrofe eller det kan være jordklodens redning, hvis vi gør det rigtigt og
bruger de rigtige løsninger. Derfor spiller innovative byer en afgørende rolle,
og det er vigtigt at dele viden om innovative klimaløsninger som andre byer kan
kopiere.
o Social ulighed: Byudvikling spiller en stor rolle for ulighed og segregering. Hvis
vi skal skabe bæredygtighed, skal vi skal skabe rammer, hvor mennesker bor
sammen i blandede byer og beboersammensætninger.
o Fællesskaber: Mål 11 handler også om små byer/landsbyklynger. RealDania
støtter små landsbyer og hjælper dem ud af negative spiraler, hvor foreninger
og klubber lukker eller lokaler står tomme. I landsbyklynger handler det om at
gå sammen og skabe nye stærke fællesskaber, en ny samlet identitet i
nærområdet.

Del 2 - Opsamling på Multi-stakeholder Forum 2017
Samtale-panel om kommuner og regioners arbejde med Verdensmålene siden sidste års
Multi-stakeholder Forum. Samtale-panelet blev modereret af Claus Bindslev og i panelet
deltog: Bent Jørgensen (V) fra Roskilde kommune, Mette Annelie Rasmussen (B) fra
Københavns Kommune og Rune Stig Mortensen fra Region Syddanmark
Bent Jørgensen (V), Byrådsmedlem, Roskilde kommune
- Roskilde Kommune har fokuseret mest på klimadelen. Et budgetforlig er indgået, hvori
det fremgår, at byrådet skal arbejde med klima. Det bliver udmøntet i Klima- og
Miljøudvalget og integreret ved nyt byggeri og transportudvikling, samt gennem forløb
i folkeskolen om klima og genanvendelse.
- Der er fokus på socialt udsatte i kommunen. Et udsatteråd er på vej og der er oprettet
’skæve boliger’ til grupper, der har svært ved at finde sig tilpas i en almindelig bolig.
- Om et år forventes det, at et borgerpanel er stiftet til at understøtte kommunens
arbejde med Verdensmålene.
Mette Annelie Rasmussen (B), Medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommune
- En handlingsplan for Verdensmålene er blevet udarbejde og der er ligeledes blevet
nedsat et udvalg, som samler alle forvaltningerne, hvor de kan tale på tværs om
Verdensmålene.
- Københavns Kommune har indgået et partnerskab med C40, et netværk af innovative
byer, for at sparre og dele viden med andre byer. I forbindelse med det, er en
kommuneplanstrategi fastlagt, der kigger på, hvad der skal ske for København
fremadrettet.
- Om et år håber Københavns Kommune at have nedsat et borgerpanel samt integreret
nye værktøjer til at forbedre de offentlige indkøbe og måle dem på andre faktorer end
på prisen.
-

Rune Stig Mortensen, Afdelingschef, Region Syddanmark
- Verdensmålene er integreret i Region Syddanmarks budget - der er meget regionen
kan gøre for 2030-dagesordenen både på indkøbssiden og byggerisiden.
- De 30 største byer i regionen er blevet udvalgt som omdrejningspunkter for udvikling.
- Region Syddanmark arbejder på måling af Verdensmålene i samarbejde med
Danmarks Statistik og OECD
- Om et år er målet for Region Syddanmark at have indgået nye partnerskaber,
integreret Verdensmålene i offentlige indkøb og sammen med de 30 byer skabt en idé
om, hvordan man bliver Verdensmålsparat som by.

Del 3 - Workshop
Efter en kort kaffepause, kom deltagerne tilbage i landstingssalen til den sidste og mere aktive
del af forummet: en workshop om opnåelsen af Verdensmål 11: Bæredygtige byer og
lokalsamfund. Workshoppen blev i gang sat med en række korte oplæg:
Steen Hildebrandt, Formand for 2030-panelet: Om panelet og dets arbejde
- Panelet er sparringspartner for 2030-netværket, men tager også selvstændige
initiativer og er sted for uafhængige drøftelser omkring Verdensmålene.
- Man kan ikke bedrive og praktisere kvalificeret ledelse og politikudvikling i forhold til
Verdensmålene medmindre man ved, hvor man står og ved hvordan situationen er i
landet, i kommunerne eller den pågældende virksomhed. Derfor har panelet satset på
at Danmark får mere viden om, hvor vi står nu i forhold til Verdensmålene. Panelet vil
udarbejde en statusopgørelse og dette baseline-arbejdet skal være grundlaget for
politiske, erhvervsmæssige, kommunale, og regionale diskussioner og prioriteringer
om, hvor er vi nu, hvor vil vi hen og hvordan? FN’s indikatorer er formuleret globalt,
men skal bruges lokalt. Derfor kræver de en substantiel oversættelse til dansk og det
er det baseline-projektet bidrager til.
Repræsentanter fra Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management Consulting
præsenterede det analysearbejde, som de har udført på vegne af 2030-panelet.
Nikolaj Sveistrup, Programchef i DAC: Om projektet Baseline for Verdensmålene
- Projektet er opstået på initiativ af 2030-panelet og til at understøtte 2030-netværket.
Projektet udføres af Dansk Arkitektur Center og Rambøll i samarbejde med
Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik med støtte fra Rambøll Fonden og
Realdania.
- Projektet Baseline for Verdensmålene er en kortlægning af, hvordan Danmark opfylder
Verdensmålene – vi starter med Verdensmål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”.
Det går godt, men der er plads til forbedring. Det er et område, der rummer mange
forskellige og komplekse udfordringer og løsninger – et godt udgangspunkt for at
skabe en model for de øvrige Verdensmål.

-

-

Når vi ligger nr. 2 i verden ifølge undersøgelser, så er det ikke nødvendigvis retvisende.
Der mangler data og de data, som bliver brugt, kan i nogle tilfælde tolkes så bredt, at
der ikke kan sammenlignes på tværs af lande.
Hvis vi måler det, der ikke er relevant i Danmark eller vi bruger data, som egentlig ikke
siger noget om, hvor vi står, så bliver Verdensmålene ikke grundlag for at skabe
forandring. Projektet omformulerer ikke Verdensmålene – men sikrer i stedet, at vi
måler dét, der er relevant, og at vi har de bedste data til at gøre det.
(Læs mere om projektet i pressemeddelelsen fra 10. oktober 2018:
https://mailchi.mp/dac.dk/hvordanopfylderdanmarkverdensmaalene)

Peter Andreas Norn, Senior Market Manager i Rambøll om det foreløbige arbejde med en
baseline for Verdensmålene
- I projektet bruger vi data, der er frit tilgængelige. På den måde kan baselinen løbende
opdateres, når nye data med tiden bliver tilgængelig. Der, hvor det er muligt, bruger
vi data helt ned på kommunalt niveau, men i flere tilfælde er data kun tilgængelige på
nationalt niveau. Projektet er derfor også med til at vise, hvor der er behov for ny eller
mere detaljerede data ift. de enkelte delmål under Verdensmål 11.
- Arbejdet med projektet er blevet kvalificeret af en referencegruppe, der gennem
workshops og høringer har været med til at pege på nye data og relevante tematikker
til delmålene. Samtidig er parter rundt om projektet også løbende med til at gøre
opmærksom på andre relevante data, vi kan inddrage i projektet.
- I projektet holder vi fast i FN’s formuleringer af de enkelte delmål, men finder nye
indikatorer, der er relevante i en dansk kontekst. Når vi eksempelvis ser på delmål 11.1
”Byg sikre boliger”, lyder FN’s indikator for delmålet: ”Andelen af bybefolkning, der
lever i slumkvarterer, uformelle bebyggelser eller uegnede boligforhold”. Den
indikator er ikke relevant i en dansk kontekst, og i projektet oversætter vi derfor
indikatoren ved i stedet at se på udviklingen i kvadratmeterpriser på ejerlejligheder,
udviklingen i husleje for almene boliger, boligformer samt andel af befolkningen der
bor i såkaldte ”ghettoområder”. Det giver bedre mulighed for at pege på, hvor vi står
i Danmark, og hvor der er plads til udvikling.
(Se hele udkastet til baseline, præsenteret til Multi-stakeholder Forum 2018:
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/TRU/bilag/13/1952077.pdf)

Deltagerne deltog i workshop modereret af Mie Bjerre Wester, Senior Projektleder i DAC
- Efter introduktionen til baselinens foreløbige arbejde fik deltagerne mulighed for at
give feedback på de præsenterede indikatorer til delmålene. Feedbacken gik blandt
andet på vigtigheden i at sørge for at inddrage en bred andel sociale grupper, inkludere
parter fra civilsamfundet samt generelt ”leave-no-one-behind”.
- Der blev også efterspurgt flere data på regionalt- og kommuneniveau, så der ikke kun
er fokus på byer, men også lokalsamfund. Projektet bruger data på kommunalt niveau
de steder, hvor data er tilgængelige. Der er dog flere indikatorer, hvor data kun er
tilgængelige på nationalt niveau, og der er projektet på den måde med til at pege på
behov for flere regional og kommunal data.

-

Hertil var der en række forslag til yderligere data, der vil blive inddraget i projektet
afhængigt af dets tilgængelighed og relevans.
I den anden del af workshoppen diskuterede deltagerne ideer og forslag til konkrete
handlinger for, hvordan Danmark rykker sig ift. Verdensmålene på basis af viden fra
baselinen. Forslagene knyttede sig til de enkelte delmål, og blev vurderet ud fra hvem,
der skal handle, og hvornår det skal ske, for at vi skaber bæredygtig udvikling ift.
Verdensmål 11.

Resultatet af workshoppen
- Først og fremmest er arbejdet med Verdensmålene både noget, der engagerer og
udfordrer – det kom også frem i workshoppen.
- Der kom mange gode bud på feedback til indikatorer og forslag til ny data. Alle forslag
og feedback tages til overvejelse, men meget kan vi ikke måle på, eller også har vi ikke
tilgængelige data på det, vi gerne vil måle på. I det endelige produkt, vil det derfor
betones pege på, hvor der bør samles ny data.
- Hvad kan vi så bruge en baseline til – hvordan kan vi handle på den viden, der er? Det
kom deltagerne med mange forskellige bud på – lige fra forslag til ændring af
lovgivningen omkring fredning til undervisning om bæredygtighed i skolerne og
konkrete fysiske tiltag, der skal gøre de bæredygtige valg til oplagte valg.
- En rapport om baseline projektet offentliggøres i starten af 2019.

Fra arrangørerne af dette års Multi-stakeholder Forum:
En stor tak til Dansk Arkitektur Center og Rambøll
Management Consulting for præsentation af ’SDG
Baseline & Dashboard’-projektet og afholdelse af den
interaktive workshop.
Den største tak til alle deltagere i årets forum. Gennem et
bredt arrangement fra alle sektorer i Danmark kan vi
sammen opnå opfyldelsen af Verdensmålene.
Vi glæder os til at byde velkommen til næste
Multi-stakeholder Forum i 2019!
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Sille Stidsen

Medlem af Folketinget
Arla
DTU
Lendager Group
Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF
Ørsted
Resilient Solutions
Aarhus Universitet
Dansk Industri
Dansk Industri
Københavns Kommune
KADK
DTU
Københavns Borgerrepræsentation
UNDP
Green Building Council Denmark
Medlem af Folketinget
Dansk Arkitektur Center
Real Dania
Dansk Initiativ for Etisk Handel
DANVA
Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF
Tuborgfondet
LO
Rambøll
Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF
Dansk Arkitektur Center
Globalt Fokus
Novo Nordisk
Verdensmål Udvalget i Odense
IDA
Rambøll Management Consulting
Globalt Fokus
Novozymes
Globale Seniorer
Utterslev Skole
Medlem af Folketinget
Centralindstillingsudvalget – CIU
Medlem af Folketinget
Medlem af Folketinget
Dansk Arkitektur Center
Globalt Fokus
Erhvervsstyrelsen
Region Syddanmark
Danish Refugee Council
Global Compact Network Denmark
Esbjerg Byråd
Skolen på Islands Brygge
Institut for Menneskerettigheder

Steen Hildebrandt
Stine Boe Gad
Sune Skadegaard Thorsen
Synnøve Kjærland
Søren Holm Johansen
Tara Skadegaard Thorsen
Terese Pagh
Thomas Bo Christensen
Thomas Danielsen (V)
Thomas Ravn-Pedersen
Tine Lange
Tobias Agerskov Schultz
Tom Heron
Tony Christrup
Trine Beckett
Trine Schmidt
Troels Dam Christensen
Ulla Varneskov
Victoria Maria Stokholm Hundevad

Aarhus Universitet
DTU
Global CSR
CONCITO
Rambøll
Global CSR
DTU
Medlem af Folketinget
Verdens Bedste Nyheder
Responsible Assets
Skolen på Islands Brygge
NIRAS
Arkitektgruppen
KoLab
Nordisk Ministerråd
92-gruppen
Vejle Kommune
Rambøll Management Consulting

