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FORORD
I 2015 vedtog FN 17 ambitiøse verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden. Med verdensmålene peger 

FN på, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling er tæt forbundet og kræver en integreret indsats. 

Grundtanken med verdensmålene er, at vi skal kunne leve et godt liv i dag, samtidig med, at vi giver kloden 

videre i en ordentlig stand, så vores børn og børnebørn kan leve et lige så godt liv i fremtiden.

Realiseringen af verdensmålene kræver politisk vilje, og det kræver handling nu. Det kræver også,  

at vi løser de globale udfordringer i fællesskab. Siden verdensmålene blev vedtaget, har flere og flere  

virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og kommuner taget målene til sig og er begyndt  

at omsætte dem til konkrete løsninger og produkter. 

Som byråd mener vi, at kommunerne i Danmark kan bidrage med rigtig meget, og i Odense vil vi gerne 

tage vores del af ansvaret. Verdensmålene er en forandringsdagsorden. De kræver et kontinuerligt fokus. 

Det kræver, at Odense Kommune tænker verdensmålene ind i det, vi gør i vores by og kommune. Vi vil som 

byråd lægge en ambitiøs linje for, hvordan vi skaber en bæredygtig storby med omtanke. 

I Odense er vi allerede på rette vej. Med budget 2020 har vi for alvor sat bæredygtighed på dagsordenen. 

Men vi vil endnu mere, og med verdensmålene har vi muligheden for at tænke bæredygtighed ind i en ny og 

samlet ramme. Arbejdet med verdensmålene skal have betydning for, hvordan vi tager os af hinanden og 

for, hvordan vi understøtter en social og miljømæssig bæredygtig udvikling. Ved at bruge Verdensmålspolitikken 

vil vi som byråd også være med til at sikre en langsigtet, økonomisk udvikling, der ikke er i modsætning 

til øvrige mål, men derimod spiller bæredygtigt sammen. Dermed får verdensmålene også betydning for, 

hvordan Odense Kommune skaber den gode by for dem, der bor i den. Derfor har vi som byråd vedtaget 

Verdensmålspolitikken.

Verdensmålspolitikken er tæt forankret til Bystrategien ”En Storby med Omtanke”. Bystrategien er  

Odense Kommunes strategi for udviklingen af Odense frem mod 2030. Den sætter retning for udviklingen  

af vores velfærd, byens fysiske og mentale transformation til storby og for den fortsatte udvikling i vækst 

og beskæftigelse. I Bystrategien er det beskrevet, at verdensmålene skal være rammen for, hvordan Odense 

Kommune skal udvikle Odense som by frem mod 2030. Verdensmålspolitikken skal sikre, at når Bystrategiens 

konkrete handlinger sættes i gang, bliver verdensmålene tænkt ind.

ODENSE BYRÅD

Realiseringen af verdensmålene kræver 
politisk vilje, og det kræver handling nu. 5



ODENSE VIL VERDENSMÅLENE
Med Verdensmålspolitikken sætter byrådet en afgørende retning for udviklingen 

af et bæredygtigt Odense – og dermed også en mere bæredygtig verden.  

Politikken udfoldes gennem kommunens daglige arbejde i de politiske udvalg 

og i samarbejdet med borgere, virksomheder og andre, der ønsker at skabe 

partnerskaber og handling omkring verdensmålene.

 

Verdensmålene er en forandringsdagsorden, der sætter miljømæssig, social 

og økonomisk bæredygtighed i fokus. I Odense arbejder Odense Kommune 

med alle 17 verdensmål i stedet for at vælge nogle specifikke ud. Det skal 

sikre, at Odense Kommune med verdensmålene tænker 360o bæredygtighed. 

Verdensmålene hænger sammen, og de skal have indflydelse på vores måde 

at tænke på. Verdensmålspolitikken skal være et redskab til at se på, hvordan 

Odense kan tænke og arbejde med bæredygtighed i bred forstand. Og så skal 

den sikre, at Odense Kommune går foran som et godt eksempel for andre, der 

også ønsker at arbejde med verdensmålene.
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Sådan arbejder Odense Kommune med verdensmålene

Verdensmålspolitikken indeholder fem strategiske indsatser for, 

hvordan Odense Kommune forankrer verdensmålene i det frem-

adrettede arbejde og i kommunens interaktion med andre. I Ver-

densmålspolitikken kan du læse om de fem strategiske indsatser, 

der skal bidrage til, at verdensmålene sætter Odense i bevægelse 

i en mere social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning. 

Verdensmålspolitikken følges op af dynamiske handleplaner, der skal 

sikre, at de strategiske indsatser bliver til virkelighed.

VERDENSMÅL UDVALGET
Byrådet nedsatte i 2018 Verdensmål Udvalget for perioden 2018-2020. 
Udvalget består af byrådsmedlemmer og repræsentanter fra erhvervs-
livet, Odense Kommunes selskaber, fagbevægelsen, uddannelses- 
institutionerne, medarbejdere i Odense Kommune og eksperter.

Formålet er at sikre et stærkt fokus på verdensmålene samt, at  
arbejdet med verdensmålene sætter byen i bevægelse. Udvalget  
har bidraget til Verdensmålspolitikken. Udvalget lægges i 2020  
sammen med Bæredygtighedsrådet og bliver til Verdensmålsrådet.

Verdensmålene er en  
forandringsdagsorden, der sætter 
miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtighed i fokus.
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ODENSE GÅR FORAN  
PÅ VERDENSMÅLENE

Hvad gør Odense Kommune?

Arbejdet med verdensmålene kræver vilje til at handle og afprøve ideer.  
Odense Kommune har viljen til at sætte byen i bevægelse i arbejdet  
med verdensmålene. Det gør Odense Kommune ved at sætte konkrete 
projekter i gang, der skal bidrage til, at Odense som by lever aktivt med 
verdensmålene.
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Hvordan gør Odense Kommune det?

Med en forandringsdagsorden som verdensmålene handler det om at tage chancer og prøve nye ting af.  
Odense Kommune har derfor allerede i 2019 sat konkrete projekter i gang, som skal bidrage til, at  
verdensmålene bliver en del af Odenses DNA. Projekterne er:

• Bæredygtig hverdag – fra verdensmål til hverdagsmål
• Bæredygtigt byggeri i Odense – med fokus på Vollsmose
• Miljømærket indkøb i Odense
• Uddannelse om verdensmålene og ambassadører for forandring
• Ligestilling på tværs af kønsopdelte brancher
• Odense går foran på klimadagsordenen.

Ved at udpege fyrtårnsprojekter for verdensmålene bidrager Odense til innovative løsninger, der løfter  
verdensmålene. Derfor vil der også komme flere projekter til i fremtiden.

Odense Kommune vil gå foran i arbejdet med bæredygtigt byggeri og på klimadagsordenen. Derfor skal  
alt fremtidigt byggeri for Odense Kommune tilrettelægges med bæredygtige løsninger, så det understøtter 
verdensmålene og kan bæredygtighedscertificeres.

Odense Kommune vil bidrage til at sætte byen i bevægelse hen imod en mere bæredygtig hverdag for Odenses 
borgere. Det skal bidrage til at gøre verdensmålene mere nærværende og håndgribelige for borgerne.

Odense Kommune vil også arbejde med verdensmålene gennem markedet. Det skal ske gennem Odense 
Kommunes indkøbspolitik og indkøbskraft, hvor Odense Kommune kan påvirke udbuddet og dermed forbruget 
– ikke kun vores eget forbrug men også andres. Hvis Odense Kommune kan ændre markedet gennem egne 
indkøb, kan Odense Kommune også påvirke virksomhederne i en mere bæredygtig retning. Her vil der også 
være fokus på den sociale og menneskelige vinkel, som er en integreret del af verdensmålene.

Med en forandringsdagsorden som  
verdensmålene handler det om at tage  
chancer og prøve nye ting af. 9



ODENSE DANNER 
PARTNERSKABER OM 

VERDENSMÅLENE

Hvad gør Odense Kommune?

Partnerskaber er afgørende. Odense Kommune kan ikke lykkes med at  
nå verdensmålene uden andre. Gennem partnerskaber vil Odense  
Kommune være med til at gå forrest, og Odense Kommune vil være med 
til at facilitere andres engagement og kompetencer. Odense Kommune vil 
også gennem partnerskaber bidrage til, at arbejdet med verdensmålene 
forankres blandt virksomheder, NGO’er og uddannelsesinstitutioner.
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Hvordan gør Odense Kommune det?

Odense Kommune ønsker at gå nye veje, når der indgås partnerskabsrelationer om at realisere verdens- 
målene. På den måde vil Odense Kommune være innovativ og give nye initiativer en chance.

Odense Kommune vil bidrage til, at udviklingen sker gennem forpligtende partnerskaber, der både har  
social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed for øje. Gennem eksisterende samarbejder som  
Kommunernes Landsforening, Erhvervshus Fyn og Byregion Fyn mv. vil Odense være med til at engagere 
en række ligesindede byer og kommuner, når det gælder innovative og bæredygtige løsninger i relation til 
klima og miljø, bæredygtigt byggeri, transport, velfærd og bæredygtig vækst.

Odense Kommune har en ambition om, at virksomhederne deltager i arbejdet med verdensmålene. De er 
afgørende for at skabe vedvarende effekter. Her indgår Odense Kommune et partnerskab med Erhvervshus 
Fyn, der har den faglige ekspertise til at varetage dialog med virksomhederne, og Odense Kommune vil 
samarbejde med dem om at gøre verdensmålene til en forandringsdagsorden. Odense Kommune vil støtte 
Erhvervshus Fyns arbejde, og gennem sin Erhvervs- og Vækstpolitik forankret i verdensmålene bidrage til 
at sætte verdensmålene på dagsordenen hos iværksættere og etablerede virksomheder på Fyn.

Odense Kommune søger desuden at indgå partnerskaber med byens borgere i en demokratisk samtale 
om fremtidsscenarier for Odense. Det samme gælder for boligforeninger og institutionelle investorer, som 
Odense Kommune gerne vil have med til at nytænke bydele i et mere bæredygtigt perspektiv.

Odense er en uddannelsesby, og det giver unikke muligheder. Odense Kommune skal engagere byens  
studerende og uddannelsesinstitutioner. De er en afgørende brik i at gå foran og løse opgaven med at komme 
på bedre og smartere løsninger, der kan bidrage til at nå verdensmålene.

Børnene og de unge har taget verdensmålene til sig. Odense Kommune vil arbejde for, at de er med til  
at styrke opmærksomheden på verdensmålene, og Odense Kommune skal også have dem med, når der 
sættes indsatser i gang, som understøtter verdensmålene. Det gælder i særdeleshed klimaindsatser,  
som er en dagsorden børn og unge i høj grad har taget til sig.

Når det kommer til internationale partnerskaber, er værdi og viden styrende for, hvilke indsatser og aktiviteter, 
Odense Kommune deltager i. Disse partnerskaber skal bidrage med viden, der tilfører kommunens opgave-
løsning værdi. Samtidig vil Odense Kommune bruge verdensmålene til at udbrede og videreudvikle kommunens 
styrkepositioner som f.eks. robotbranchen og gartneribranchen.Odense Kommune vil bidrage til, at 

udviklingen sker gennem forpligt- 
ende partnerskaber, der både har 
social, miljømæssig og økonomisk 
bæredygtighed for øje.
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ODENSE SYNLIGGØR 
VERDENSMÅLS-
INDSATSERNE

Hvad gør Odense Kommune?

For at inspirere til handling vil Odense Kommune gøre omverdenen opmærksom  
på arbejdet med verdensmålene. Derfor skal konkrete indsatser, der bidrager til 
verdensmålene, kommunikeres. Både de indsatser Odense Kommune allerede har  
og de nye, der kommer til i fremtiden. Kommunikationen skal være klar og tydelig, 
så verdensmålene giver mening for både borgere og virksomheder og så de kan  
se værdien i at arbejde med dem.
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Hvordan gør Odense Kommune det?

Verdensmålene kan for mange være en uhåndgribelig størrelse. Det kan være svært for borgere og virksomheder at arbejde med,  
hvordan de giver mening på et lokalt niveau. Odense Kommune vil derfor gøre borgere og virksomheder opmærksomme på Odenses  
arbejde med verdensmålene men også på selve verdensmålene. Både så Odense Kommune kommunikerer de gode eksempler og inspirerer 
til handling men også så endnu flere bliver klar over hvad verdensmålene er, og hvordan man selv kan gøre en forskel.

Odense Kommune bestræber sig på at nå ud til alle borgere i arbejdet med verdensmålene og Odense Kommune vil aktivt bruge den 
store ressource, der er i de ansatte i Odense Kommune.

Succeser med indsatser, der bidrager til at opnå verdensmålene, skal kommunikeres – både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.  
Vores indsatser skal bruges som et led i branding af byen overfor tilflyttere, virksomheder, investorer, studerende og turister. Samtidig 
skal verdensmålene bruges som rekrutteringsværktøj til at fastholde medarbejdere i Odense Kommune.

Gennem konkrete eksempler vil Odense Kommune kommunikere, hvad der gøres for at nå verdensmålene, og hvordan kommunen  
arbejder med at opnå dem hver dag. Det kræver en målrettet strategi. Samtidig skal Odense Kommune samarbejde på tværs af  
kommunens forvaltninger om kampagner og events rettet mod udvalgte målgrupper.

Odense Kommune vil arbejde for at synliggøre verdensmålene ved at inddrage borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv.  
Det kunne være i en dialog om at nytænke forskellige fremtidsscenarier for Odense. Dette også med henblik på at skabe involvering  
og opbakning fra borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner til arbejdet med verdensmålene.

For at inspirere til handling vil Odense Kommune 
gøre omverdenen opmærksom på arbejdet med 
verdensmålene.
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ODENSE INTEGRERER  
OG IMPLEMENTERER  
VERDENSMÅLENE

Hvad gør Odense Kommune?

Strategiske beslutninger i Odense Kommune skal omsættes 
til bæredygtige handlinger, der indtænker verdensmålene. 
At gøre verdensmålene til en del af kommunens DNA kræver, 
at Odense Kommune tænker dem ind i kommende politikker, 
strategier og handleplaner samt i den daglige drift.

14



Hvordan gør Odense Kommune det?

Odense Kommune er allerede i gang. Verdensmålene skal medtænkes, når konkrete indsatser sættes i gang på baggrund af  
Bystrategien ”En Storby med Omtanke”.

Men Odense Kommune kan gøre mere end det. I Odense Kommune skal forvaltninger, såvel som kommunens selskaber, institutioner 
og kommunalt støttede organisationer, bevidst arbejde med verdensmålene. I forbindelse med forankringen af verdensmålene kobles 
Odenses civilsamfund, erhvervsliv mv. i arbejdet med verdensmålene. 

Virksomheder og erhvervsliv har en særlig rolle i arbejdet med verdensmålene. Derfor skal verdensmålene også være fundamentet  
for kommunens Erhvervs- og Vækstpolitik. Samtidig har Odense omkring 40.000 studerende. Uddannelsesinstitutionerne og de unge er  
derfor helt centrale for byen. Det er tydeligt at se, at de unge allerede er meget engagerede i arbejdet med verdensmålene. Derfor skal 
verdensmålene også integreres i Odense Kommunes politik om det gode studieliv i Odense.

Realisering af verdensmålene begynder med, at så mange som muligt kender til verdensmålene. Odense Kommune vil bidrage til,  
at den enkelte medarbejder, forvaltning og institution ved, hvad målene betyder, og hvordan de kan arbejde med dem.

I Odense Kommune skal forvaltninger, såvel som  
kommunens selskaber, institutioner og kommunalt  
støttede organisationer, bevidst arbejde med  
verdensmålene.
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ODENSE MÅLER PÅ 
VERDENSINDSATSERNE

Hvad gør Odense Kommune?

Verdensmålene skal være en integreret del af Odenses udvikling. 
Verdensmålene skal derfor være med til at definere de Odensemål 
og Udvalgsmål, som sætter retningen for kommunens daglige  
arbejde. Odense Kommune vil også løbende følge op på, hvorvidt 
kommunen er med til at opnå verdensmålene.
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Hvordan gør Odense Kommune det?

I Odense Kommune arbejdes der ud fra en metode, hvor Odensemål og Udvalgsmål har en helt central rolle 
i at sætte den strategiske retning. Odensemålene vedtages af Byrådet og udgør de strategiske mål, der skal 
sikre at Odense Kommune er en by, der udvikler sig økonomisk, socialt og miljømæssigt. Odensemålene er 
understøttet af indikatorer og ambitionsniveauer. Under Odensemålene beslutter hvert af kommunens stå-
ende udvalg en række Udvalgsmål, som er mere konkrete mål for de effekter, der skal skabes for Odenses 
borgere og virksomheder. Udvalgsmålene understøttes også af indikatorer og ambitionsniveauer. 

Odensemål og Udvalgsmål revideres én gang hver byrådsperiode. Odense Kommune vil integrere ver-
densmålene i fremtidige Odensemål og Udvalgsmål hver gang de revideres. Samt udvælge indikatorer, som 
kan fortælle, om der også er fremdrift på verdensmålene. På den måde sikrer Odense Kommune, at Oden-
semål og Udvalgsmål tager udgangspunkt i verdensmålene, som dermed bliver en overordnet ramme og 
forandringsdagsorden for kommunen. Målene er samtidig koblet til Bystrategien, der sætter den overordne-
de strategiske retning for kommunens arbejde.

Konkret vil Odense Kommune sikre:
•  at Odensemål og Udvalgsmål afspejler et eller flere verdensmål
•  at indikatorer fra verdensmålenes måleparadigme bruges som indikatorer i kommunens effektstyring, 

hvor de er relevante.
•  at indikatorer oversættes til lokal kontekst og Odense Kommune vil bruge lokale data, når dette er 

muligt at fremskaffe.

Ved at integrere verdensmålene i Odensemål og Udvalgsmål, sætter Odense Kommune en ambitiøs retning 
for arbejdet med verdensmålene. Det skal sikre, at den forandring, Odense Kommune ønsker at opnå, også 
bidrager til at understøtte verdensmålene med de konkrete aktiviteter, Odense Kommune sætter i gang og 
måler på.

For at sikre, at Odense Kommune fastholder fokus på verdensmålene frem mod 2030 vil Byrådet og fagudvalg 
med faste intervaller blive præsenteret for effektopfølgninger. Det skal bidrage til, at Odense Kommune 
opprioriterer de indsatser der virker, og revurderer de indsatser, der ikke bidrager til fremdrift.

Ved at integrere verdensmålene  
i Odensemål og Udvalgsmål, sætter 
Odense Kommune en ambitiøs retning 
for arbejdet med verdensmålene.
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DE 17 VERDENSMÅL
Hvad er de 17 verdensmål?
I 2015 vedtog samtlige af FN’s medlemslande 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på kloden. Målene har bl.a. fokus på at afskaffe fattigdom og sult, at fremme  
ligestilling mellem kønnene, at understøtte bæredygtige byer og lokalsamfund og at stoppe de negative klimaforandringer. Med verdensmålene følger også  
169 delmål, som alle skal understøtte, at de 17 verdensmål opnås. Verdensmålene er indbyrdes afhængige, og der er ikke en rangordning mellem dem.
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https://www.odense.dk/byens-udvikling/verdensmaal-i-odense/de-17-verdensmaal#Vi%20skal%20opn%C3%A5%20ligestilling%20mellem%20k%C3%B8nnene%20og%20styrke%20kvinders%20og%20pigers%20rettigheder%20og%20muligheder
https://www.odense.dk/byens-udvikling/verdensmaal-i-odense/de-17-verdensmaal#Vi%20skal%20sikre%20b%C3%A6redygtig%20adgang%20og%20forvaltning%20af%20vand%20og%20sanitet%20for%20alle
https://www.odense.dk/byens-udvikling/verdensmaal-i-odense/de-17-verdensmaal#Vi%20skal%20sikre%20et%20sundt%20liv%20for%20alle%20og%20fremme%20trivsel%20for%20alle%20aldersgrupper
https://www.odense.dk/byens-udvikling/verdensmaal-i-odense/de-17-verdensmaal#Vi%20skal%20sikre%20alle%20lige%20adgang%20til%20kvalitetsuddannelse%20og%20fremme%20alles%20muligheder%20for%20livslang%20l%C3%A6ring
https://www.odense.dk/byens-udvikling/verdensmaal-i-odense/de-17-verdensmaal#Vi%20skal%20afskaffe%20alle%20former%20for%20fattigdom%20i%20verden
https://www.odense.dk/byens-udvikling/verdensmaal-i-odense/de-17-verdensmaal#Vi%20skal%20stoppe%20sult,%20opn%C3%A5%20f%C3%B8devaresikkerhed%20og%20forbedret%20ern%C3%A6ring%20samt%20fremme%20b%C3%A6redygtigt%20landbrug
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