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Resumé
Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte holder nu sit femte møde.
På dette møde skal opgaveudvalget beslutte, hvilke verdensmålstemaer, vi særligt skal prioritere i
Gentofte, drøfte en lokal fortælling om verdensmålene, som kan virke motiverende og
engagerende, samt drøfte forslag til metoder til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og
have fokus på at tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer
mv.

Baggrund
Formålet med opgaveudvalget er at skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til
FN’s verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig
udvikling.
Målet for opgaveudvalget er at:




Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme
med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt.
Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og
lokalt i Gentofte.
Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at
tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv.

Målet for opgaveudvalgets femte møde er 1) at komme til enighed om anbefalinger til hvilke
verdensmålstemaer, vi særligt skal prioritere lokalt 2) at drøfte udkast til en motiverende fortælling
om verdensmålene 3) at drøfte udkast til forslag til, hvilke metoder der bør anvendes for at komme
i mål med verdensmålene.
Medlemmerne af udvalget mødes i udvalgsværelse A+B på rådhuset.
Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer:
 Velkomst
 Program og formål med mødet
 Refleksion og afrunding: Gentofte sprinter for verdensmålene
 Verdensmålstemaer
 Motiverende fortælling om verdensmålene i Gentofte
 Metoder – veje til forandring
 Tak for i dag.

Indstilling
Det indstilles
Til opgaveudvalget FN’ verdensmål i Gentofte:
1. At opgaveudvalget beslutter, hvilke verdensmålstemaer vi særligt skal prioritere i Gentofte
2. At opgaveudvalget drøfter udkast til en motiverende fortælling om verdensmål i Gentofte
3. At opgaveudvalget drøfter udkast til metoder til at komme i mål med verdensmålene i
Gentofte.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

Side 4

