Læsevejledning: Dette er Opgaveudvalgets første anbefaling til TEPMU. Anbefalingen handler om,
hvordan Allerød Kommune bedst arbejder med bæredygtig udvikling basseret på FN’s verdensmål.
Anbefalingen er bygget op med en overskrift, som er udvalgets forslag til et mål for arbejdet, en
uddybning, som beskriver udgangspunktet for anbefalingen samt et forslag til hvordan målet kan
udmøntes, hvordan der kan arbejdes konkret med målet.

§17 stk.4 opgaveudvalget anbefalinger:

Anbefaling 1: Lad FN’s verdensmål være
udgangspunkt for kommunens udvikling, bevar
blikket for helheden og start med udvalgte mål.

Allerød Kommune har efter opgaveudvalgets opfattelse gode muligheder og ansvar for en bæredygtig
udvikling. Det skyldes fine naturarealer, engagerede borgere, virksomheder, og et politisk engagement
for en bæredygtig udvikling. Byrådets vision om en bæredygtig udvikling peger netop på at borgere,
virksomheder, foreninger og byråd er klar til ansvaret.
Opgaveudvalgets udgangspunkt er, at vi ikke kan skabe et bæredygtigt samfund ved at gøre, som vi
plejer. Derfor er ambitionen om at skabe et bæredygtigt samfund en forandringsdagsorden. Det er
vigtigt for opgaveudvalget, at arbejdet med FN’s verdensmål og bæredygtighed bliver konkret og
vedkommende for byråd, borgere, foreninger og virksomheder i Allerød.
Verdensmålene skal ses som en helhed, hvor de enkelte mål understøtter og afhænger af hinanden. I
det lokale arbejde med verdensmålene skal virksomheder, borgere, foreninger og byrådet bevare blikket
for helheden og skabe balance i de langsigtede sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn.
Udvalget anbefaler, at alle starter med at arbejde med udvalgte mål, og udvalget har valgt at pege på de
mål, som har størst potentiale og mest relevans.
Opgaveudvalget anbefaler derfor at:

1.1

Arbejdet med FN’s verdensmål i første omgang
koncentrere sig om Mål 3 Sundhed og trivsel, Mål 4
kvalitets-uddannelse, Mål 11 Bæredygtige byer og
lokalsamfund, Mål 12 Produktion og forbrug,
Mål 13 Klima, Mål 15 Livet på land, og
Mål 17 Partnerskaber for handling

Arbejdet med at skabe forandring og bæredygtig udvikling kræver, at byråd, fagudvalg, forvaltning
(skoler, børnehaver, plejecentre mv.), borgere, foreninger og virksomheder holder et vedvarende fokus
på FN’s verdensmål.
Udvalget anbefaler derfor at:

1.2 Byrådet forholder sig til de 17 verdensmål i udviklingen af
kommunen ved at gøre dem til en del af beslutningsgrundlaget i
fremtidige politikker, strategier, sager og aktiviteter.
Verdensmålene skal forankres i fagudvalg, Økonomiudvalg og
Byråd, ved at de bliver en integreret del af de politiske drøftelser.
Derved skabes en kobling mellem de overordnede mål og den
hverdag, borgerne og virksomhederne oplever.
1.3 Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget skal fremme grøn
bæredygtighed ved at udarbejde en ny samlet strategi for hvordan
fx forbrug af energi og ressourcer reduceres, bæredygtig produktion
fremmes og naturkvalitet og naturoplevelse forbedres.
1.4 Inddrage borgerne, foreninger og virksomheder i konkrete indsatser
og beslutninger.
1.5 Byrådet sikrer en vedvarende indsats gennem en årlig status og
opfølgning i fagudvalg og Økonomiudvalg på om udviklingen
bevæger sig i den rigtige retning.
1.6 Arbejdet med at integrere verdensmål i det politiske arbejde skal
understøttes af bl.a. skabeloner, vejledninger mv.
1.7 Byrådet identificerer handlinger, der straks og synligt kan bringe
udviklingen i en bæredygtig retning, for at rykke hurtigt på en
bæredygtig udvikling.

