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Hvad er FNs verdensmål?





Verdensmål/bæredygtighedsmål…

FN'S VERDENSMÅL BESTÅR AF 17 MÅL OG 169 DELMÅL OG ER DEN TIL 
DATO MEST AMBITIØSE GLOBALE UDVIKLINGSDAGSORDEN.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens 
stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. 
september 2015. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem 
til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både 
mennesker og planeten, vi bor på.





Bæredygtighed?

• Bæredygtig udvikling blev i 1980’erne første gang defineret som ”en brug af jordens resurser, der 
skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag. En 
bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige 
generationers muligheder for at opfylde deres” (Brundtlandsrapporten). 

• Overordnet skelner man typisk mellem tre former for bæredygtighed:

- Miljømæssig bæredygtighed: At passe på jorden.

- Social bæredygtighed: At sikre social retfærdighed. 

- Økonomisk bæredygtighed: At have styr på økonomien – også på længere sigt. 



Verdens Bedste Nyheder



SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE OG 
FREMME ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG LÆRING



” Væk med siloer og søjler og ind med bæredygtighed. Kloden er 
på katastrofekurs… Vi kan kun løse det her i fællesskab…”

Steen Hildebrandt

”Arbejdet med verdensmålene og Gladsaxestrategien er ubetinget den strategi, der har givet mest mening i de mere 
end 30 år, jeg har arbejdet med strategier for ledelse og udvikling. Verdensmålene har styrket den indre motivation 
hos os alle. Og samtidig har den banet vejen for stærke partnerskaber med erhvervsliv, foreningsliv og 
boligorganisationer. Det lover godt for fremtiden.”

Bo Rasmussen – Tidl. kommunaldirektør i Gladsaxe







Flere steder i landet slår lokalpolitikere sig på vindmøllerne. Et nyt studie fra 
Aarhus Universitet viser, at borgmestre i gennemsnit taber 3,5 procentpoint 
i det valgsogn, hvor de sætter landvindmøller op. Er der tale om den første 
mølle i området, koster det i gennemsnit 9,5 procentpoint.



Folkelig deltagelse og inddragelse må ikke 
negligeres, selvom vi har travlt…

”I dagens politiske landskab bliver konflikten mellem ’planlæggerne’ og 
’de planlagte’ - mellem borgere og system - stadig skarpere. En sikker 
vej til at bremse den grønne omstilling er at fortsætte med at puste til 
konflikten. En mere holdbar vej er at søge at nedbryde skellet mellem 
de to roller ved at give plads til demokratisk deltagelse i de store 
forandringer.”

Rune Baastrup, DeltagerDanmark





Klimarummet

• Vi kan kun sammen, væk med siloer … Steen Hildebrandt

• Kommunerne og kommunale institutioner kan gøre en stor forskel… 
Bo Rasmussen

• Der er brug for Klimarum… Rune Baastrup fra DeltagerDanmark

• Der skal viden og fakta til… Christian Ibsen fra CONCITO

• En af de største udfordringer er den folkelige forankring… Dem alle

• OK – Klimarum/fysiske steder spredt ud over landet, med viden, fakta 
og læring, handlingsfælleskaber = folkebiblioteker



PARIS

22015



"Citizens are largely unaware that we have a “right to know” about the climate crisis: 
article six of the Rio climate convention (1992) commits governments to informing, 
educating and consulting their citizens. This binding commitment was repeated, almost 
word for word, in the 2015 Paris agreement." 

Kilde: George Marshall i The Guardian 



Medlemmer af netværket
•Ballerup Bibliotek
•Chora2030
•CONCITO
•Danmarks Biblioteksforening
•Dansk Folkeoplysnings 
Samråd
•DeltagerDanmark
•DOKK1
•Forbrugerådet TÆNK
•Forbundet Kultur og 
Information
•Globalt Fokus
•Herning Bibliotek
•Kjellerup og Gjern Biblioteker
•Mad og Miljø
•Moos-Bjerre
•Glostrup Bibliotek
•Rudersdal Bibliotek
•SDU
•Silkeborg Bibliotek
•Sustainable Now
•Svendborg Bibliotek
•Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker
•Vejle Bibliotekerne
•Verdens Bedste Nyheder
•M.fl.



Indsats no. 10

”Bibliotekerne forankrer FN's Verdensmål. 

Regeringen vil styrke bibliotekernes arbejde med 
og formidling af Verdensmålene med henblik på 
at gøre bibliotekerne til facilitator for den folkelige 
forankring af FN's Verdensmål. 

Initiativet indebærer bl.a. events om 
Verdensmålene på biblioteker, et 
Verdensmålscertificeringsprogram for biblioteker 
og kompetenceudvikling for bibliotekarer 
vedrørende formidling af Verdensmålene.” 



Steen vs. Mogens vs. Greta





Inspiration til inddragelse
Vi ønsker sparring til, hvordan vi bedst skaber en 
god ramme for dialog med borgere og 
virksomheder fx gennem folkeoplysning, 
biblioteker, de almene boligforeninger, Grønt 

Råd og Ungdomsrådet mv. Ballerup ansøgning



Verdensmål om klima prioriteres højest

I 2021 arbejder 38 pct. af kommunerne med alle 17 Verdensmål, mens 45 pct. arbejder med 
udvalgte mål. Det er særligt Mål 13 – klimaindsats; Mål 11 – bæredygtige byer; og Mål 12 –
ansvarligt forbrug og produktion, der prioriteres i kommunerne. Tendensen er i tråd med det store 
klimasamarbejde kommunerne har kastet sig over i forbindelse med DK2020, hvor 95 kommuner 
har forpligtet sig til at en netto-nuludledning af CO2 inden 2050.





Ballerup kommune

Bibliotekets strategi 2020-2023

Ballerup Bibliotekerne er Ballerup 
Kommunes største kulturinstitution. 
Hver 4. år udarbejdes der en strategi for 
bibliotekernes virke, der forankres 
politisk gennem Kultur- og 
Fritidsudvalget. Strategien tager 
udgangspunkt i Ballerup Kommunes 
vision 2029, og her igennem FNs
verdensmål. Strategien bygger på 
biblioteksloven, Ballerup Kommunes 
Kultur- og Fritidspolitik og er en 
videreførelse af bibliotekets strategi 
2016-19. 





Vi arbejder på nye måder…

• Design thinking for Libraries

• Fra projekt- til procesledelse

• Sprints, innovation…

Løbende kompetenceudvikling + andre 
faggrupper til at løse nye udfordringer.

Vi er Bibliotekarer og HKere, men vi har også
1 Grafiker, 1 Arkitekt, 1 Journalist
1 Museumsformidler, 1 
Arrangementsudvikler, Digitale
designere/formidlere, 1 
Kommunikations/samskabelsesudvikler…

m.fl.



Makerspace

2018

500 deltagende børn
800 elever
300 borgere

3D-print, CNC-fræser, vinyl 
cutter, stor format print, 
varmepresser, Inkscape, Adobe 
Illustrator, Photoshop, Corel 
Draw, mv.

Ballerup Bibliotekernes 
Makerspace 
- Eksempel fra praksis 
Michael Anker, Thomas Sture 
Rasmussen 



Ballerup Bibliotekerne













Certificering

• 20 biblioteker landet over udvikler en fælles model for at fremme 
lokale aktiviteter og fællesskaber om bæredygtighed og skabe øget 
lokal handlekraft.

• 3 årige handleplaner

• Best practice

• Måles på handlinger, relationer og konkrete tiltag

• Kompetenceudvikling



Vores dogmer

• Vi skal selv lære mere 
• Vi skal have fokus på ulighed/lighed når vi arbejde med segmenter 
• Vi skal affaldssortere endnu mere 
• Vi skal være synlige rollemodeller – walk the talk 
• Verdensmål skal være synlige i rummet, f.eks. i udstillinger 
• Vi skal styrke deltagerkultur ved at facilitere samtale/debat og skabe 

handlemod 
• Vi skal indkøbe bæredygtigt, med fokus på lokale muligheder og genbruge 

hvor vi kan
• Vi skal have større fokus på bibliotekets cirkulære DNA 
• Vi skal kigge til siden og arbejde tværfagligt i kommunen/med andre



Kontakt: Projektleder Kira Gilling Hansen, kgh@fremtidensbiblioteker.dk
fremtidensbiblioteker.dk
sammenomverdensmål.dk 

LEAVE NO ONE BEHIND

mailto:kgh@fremtidensbiblioteker.dk
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/


UPSCALE: 
Oppskalering av 
bærekraftig deling 
ved hjelp av 
offentlige 
biblioteker



CAPE - Civic Agency in Public E-service design

ITU, Malmö Univ., Aalto Univ., KU, AAU

Ballerup Library, Aalto and Malmö Uni., Garaget, Civic Lab, Oodi and Espoo Oaniemi.





Hvis folkeoplysningen bare 
kan bidrage med sund fornuft 

- er vi kommet meget langt…

Steen Gade



Dilemmaerne…



Dilemmaerne…



”Der skal skabes en bevægelse, hvor igennem politikerne får et mandat 
til at handle – det kan folkeoplysningen… ”

Laura/FORA







Spørgsmålet

• Hvordan nedbryder vi vores egne siloer?

En paraply er intet uden dem, 
der bærer den. For at DFS 
kommer i mål med sin strategi,
har vi brug for det 
folkeoplysende fællesskab og 
for at samarbejde med 
organisationer
udenfor vores medlemskreds. 

















Ballerup Bibliotekernes arbejde med verdensmål…

Okt. 2018
Masterclass
hos CHORA2030

Dec. 2018
P-konference med 
Steen Hildebrandt

Sorterer skrald
Afskaffer 
engangsservice Nov. 2019

Verdens Bedste 
Løsninger LIVE

CORONA
Marts 2020 –
januar 2022

Maj 2019
Nedsættelse af 
DB2030 netværket

April. 2019
Folkehøring med 
CHORA2030

CAPE
Sammen om 
verdensmålUPSCALE

Posthuset

Dec. 2019
Ny strategi 2020-2023

Certifi-
ceringen

Juni 2021
Regeringens 
strategi

Sept. 2020
VBL faglig 
festival/hybrid

Dec. 2021
På finansloven

April 2022

NU

DB2030 udvikles
Det Grønne Akademi
Broen til Fremtiden
BCF

DeltagerDanmark

DB2030 verdensmålskoordinator

2018
Ballerup 
Kommunes
VISION 2029

Ballerup Kommunes
Verdensmålsudvalg 
nedsættes

Verdensmålsdag



VERDENS BEDSTE LØSNINGER
Kære Alle på Ballerup Bibliotekerne og jeres samarbejdspartnere,

Det var en fantastisk dag på Ballerup Bibliotek i lørdags – mage til arrangement skal 
man lede længe efter. Overordentlig relevant og varieret program, dygtige, meget 
engagerede og inspirerende oplægsholdere og interviewere, fin forplejning, og til 
vores store glæde fuldt hus med aldersmæssig bred deltagelse. Og rammen kunne 
ikke være bedre – biblioteket, blandt bogreoler, lav podie i midten af det hele med 
publikum hele vejen rundt og tæt på, gjort hyggeligt med farvestrålende tæpper på 
gulv og podie. 

Den positive og optimistiske tilgang, som blev udtrykt 
til, at der kan findes løsninger på disse store, og synes 
vi ofte, uoverskuelige problemer, som verdensmålene 
adresserer, fik os til at gå hjem med tro på, at det 
nytter, at vi hver især og i fællesskab handler – og 
starter nu.
Tusind tak til jer Alle.

Med venlig hilsen

Et ægtepar fra Måløv… 



Fakta
Viden
Læring

Kig til siden
Relationer
Handlingsfællesskaber

+ =
Kan vi sammen nå frem til 
Verdens Bedste Løsninger…



Tak ☺


