
Pressemeddelelse  

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene og 

2030-Panelet 

Den 31. januar 2019 deltager Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen i et møde med Folketingets 

Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene og 2030-Panelet. Mødet omhandler Verdensmål nr. 11 om 

bæredygtige byer og lokalsamfund. Kronprinsessen vil på mødet overvære 2030-Panelets overdragelse af 

en ny rapport, som etablerer en baseline for Verdensmål 11.  

Projektet ”Baseline for Verdensmålene” handler om at give en status på, hvordan Danmark opfylder 

verdensmålene nationalt. Det første skridt i retning mod at kunne handle på Verdensmålene er at finde ud 

af, hvad vi skal måle på. Ved at supplere de officielle FN indikatorer med nationalt tilpassede indikatorer, 

gør baselinen Verdensmålene relevante og brugbare i en dansk kontekst.  

Projektet er initieret af 2030-Panelet og udført af Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management 

Consulting i samarbejde med Danmarks Statistik og Kommunernes Landsforening. I processen har der 

været omfattende inddragelse af fageksperter, borgere og interessenter på tværs af Danmark. Projektet er 

støttet af Rambøll Fonden og Realdania. 

Efter mødet lanceres rapporten. 

Der vil være en fotomulighed i begyndelsen af mødet, når mødet hæves samt under lanceringen af 

baseline-rapporten. Arrangementet finder sted i Dansk Arkitektur Center, BLOX, torsdag den 31. januar kl. 

12-15.30 og kræver akkreditering.  

Program:  

Kl. 12-13.30:  Møde med HKH Kronprinsessen, 2030-Netværket og 2030-Panelet: 

Kl. 14-15.30: Lancering af baseline-rapporten for Verdensmål 11 (offentligt): 

- Velkomst og baggrund for baseline-rapporten v/ Steen Hildebrandt, formand 2030-Panelet 

- Tale v/ Lene Dammand Lund, rektor, KADK 

- Tale v/ Frank Jensen, Overborgmester i København 

- Præsentation af baseline for Verdensmål 11 v/ Dansk Arkitektur Center og Rambøll 

- Kommentarer til rapporten fra 2030-netværket og salen 

- Næste skridt v/ Steen Hildebrandt 

Pressen bedes tilmelde sig arrangementet til projektmedarbejder Rie Kromann, Dansk Arkitektur Center, 

rkr@dac.dk, senest den 30. januar kl. 12.00 med navn, stilling og medie. 

For yderligere information om 2030-Panelet kontakt formand Steen Hildebrandt på 

shi@steenhildebrandt.dk eller tlf. 40188324 

Spørgsmål vedrørende Baselinen rettes til Anne Katrine Harders, Dansk Arkitektur Center, på akh@dac.dk  

eller Peter Andreas Norn, Rambøll Management Consulting, på pno@ramboll.com. 
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