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Verdensmål i Region 
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konkrete handlinger
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Regional Udviklingsstrategi
2020-2023

Region Syddanmark ønsker at bidrage til FN’s 
Verdensmål. Den regionale udviklingsstrategi 
udstikker en fælles retning for, hvordan dette 
kan ske i region Syddanmark i et tæt 
samarbejde med borgere, videninstitutioner, 
kommuner og andre samarbejdspartnere.

Strategien har seks spor, som tager afsæt i 
fælles udfordringer eller særlige syddanske 
styrker. 

FN’s Verdensmål udgør rammen for 
strategien.



Regional vægt på
12 Verdensmål

• Region Syddanmark ønsker at tage medansvar og bidrage til at realisere 
verdensmålene til gavn for borgerne og de kommende generationer. 

• FN’s verdensmål udgør rammen for den regionale udviklingsstrategi. De 
regionale udviklingsopgaver har større betydning for nogle verdensmål 
end andre. Derfor er der i udviklingsstrategien lagt vægt på, de 
verdensmål, som Syddanmark har mulighed for at bidrage til.

• Region Syddanmark bidrager til følgende verdensmål:  

• 3 Sundhed og trivsel

• 4 Kvalitetsuddannelse

• 5 Ligestilling mellem kønnene

• 6 Rent vand og sanitet

• 7 Bæredygtig energi

• 9 Industri, innovation og infrastruktur

• 10 Mindre ulighed

• 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

• 12 Ansvarligt forbrug og produktion

• 13 Klimaindsats

• 14 Livet i havet

• 17 Partnerskab for handling



Kortlægning af eksisterende
strategier

Regional implementering Indikatorer/ metoder/ redskaber Aktiviteter

Sætte retning

• Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

https://fremtidenssyddanmark.regionsyddan
mark.dk/

• Politisk commitment til at arbejde med 
FN’s verdensmål

https://regionsyddanmark.dk/om-region-
syddanmark/okonomi/budget-og-
regnskab/budgetaftale-2020

• Politisk og administrativ proces (Hvordan 
udviklede/ udvalgte vi Verdensmål?)

https://fremtidenssyddanmark.regionsyddan
mark.dk/publikation/fns-verdensmaal-og-
fremtidens-syddanmark/

• Samarbejde med OECD (Inspiration, 
kortlægning af verdensmål, strategi, 
anbefalinger)

https://fremtidenssyddanmark.regionsyddan
mark.dk/publikation/oecd-analyserer-
arbejdet-med-fns-verdensmaal-i-region-
syddanmark/

• SARA projektet

https://regionsyddanmark.dk/regional-
udvikling/dansk-tysk-og-internationalt-
samarbejde/sara-proj

Implementering 
• Strategispor og fokus på Verdensmål

• 6 strategi spor 
https://fremtidenssyddanmark.regio
nsyddanmark.dk/

• Opfølgning 

https://fremtidenssyddanmark.regionsydd
anmark.dk/publikation/opfoelgning-paa-
udviklingsstrategien/

• Klimavurdering af politiske 
beslutninger

https://regionsyddanmark.dk/om-region-
syddanmark/okonomi/budget-og-
regnskab/budgetaftale-2020

Viden og udbredelse 

• Årlig publikation med opfølgning på den 
regionale udviklingsstrategi

https://fremtidenssyddanmark.regionsyddan
mark.dk/publikation/opfoelgning-paa-
udviklingsstrategien/

• Visualisering af arbejdet med FN’s 
verdensmål i Region Syddanmark

Work in progress.

• SARA projekt

https://www.sara-interreg.eu/

• National Partnerskab for Verdensmåls-
data

Partnership meeting for Sustainable 
Development Data - Statistics Denmark 
(dst.dk)

Initiativer

• DK-2020 Partnerskab

• Dansk-Tysk Udviklingsalliance

• Klimafolkemødet

• Energiplanlægning

• Grønne indkøb

• … etc.

Region Syddanmarks tilgang til FN’s verdensmål

https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/
https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/okonomi/budget-og-regnskab/budgetaftale-2020
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/publikation/fns-verdensmaal-og-fremtidens-syddanmark/
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/publikation/oecd-analyserer-arbejdet-med-fns-verdensmaal-i-region-syddanmark/
https://regionsyddanmark.dk/regional-udvikling/dansk-tysk-og-internationalt-samarbejde/sara-proj
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/publikation/opfoelgning-paa-udviklingsstrategien/
https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/okonomi/budget-og-regnskab/budgetaftale-2020
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/publikation/opfoelgning-paa-udviklingsstrategien/
https://www.sara-interreg.eu/
https://www.dst.dk/en/Statistik/temaer/sdg/partnerskab-for-verdensmaalsdata


Kortlægning af eksisterende strategier

Den regionale udviklingsstrategi handler om, hvilke 
udfordringer vi bør fokusere på i de kommende år, 
hvilke muligheder vi bør opsøge og hvordan vi i 
fællesskab løser opgaverne og sætter Syddanmark 
på dagsordenen.  

Strategien er blevet til i et bredt samarbejde og i 
dialog med parter i hele regionen. Strategien 
sætter en fælles retning og parterne har udpeget 
indsatser, som skal udfoldes i seks strategispor. 

For hvert strategispor er der sat tre fælles 
regionale mål, som sætter retningen for de 
regionale indsatser. 

FN’s verdensmål udgør rammen for strategien.



Kortlægning - delstrategier

De tre regionale mål inden for 
hvert strategispor sætter 
retningen for de regionale 
indsatser. 

De regionale mål foldes ud i 6 
delstrategier, som går mere i 
dybden end den overordnede 
udviklingsstrategi.

De 6 delstrategier beskriver 
konkrete initiativer og indsatser, 
der vil blive gennemført i løbet af 
strategiperioden.



Regional implementering:
Eksempel: Kompetencer til fremtiden

De 3 regionale mål sætter retningen for delstrategierne og de regionale 
indsatser, der også skal bidrage til eventuelle nationale målsætninger. 

FN’s verdensmål udgør rammen for strategien.

For hver delstrategi udvælges indikatorer, der viser udviklingen inden for 
et bestemt område. 

Region Syddanmark udarbejder årligt en opfølgning, der viser, hvordan 
der arbejdes med indsatserne i de forskellige delstrategier, og hvordan 
arbejdet bidrager til FN’s Verdensmål. 

I 2021 og 2022 arbejdes der med et projekt om ‘Visualisering af FN’s 
verdensmål’, der skal vise behovet for indsatserne eller udviklingen af 
forskellige initiativer. Projektet samler registerdata fra forskellige kilder 
fra fx Danmarks Statistik og fra Region Syddanmark selv og visualiserer 
udviklingen for de forskellige indikatorer. 

Indikatorerne er udvalgt med vægt på at formidle forbindelserne mellem 
den regionale udviklingsstrategi og FN’s Verdensmål. 

Målgruppen er regionens politikere samt interessenter i kommuner, 
NGO’er, andre samarbejdspartnere samt interesserede borgere.

I det følgende vises eksempler på regional implementering, indikatorer og 
visualisering inden for delstrategien ‘Kompetencer til fremtiden’.











Aktivitet: Klimafolkemødet 

Klimafolkemødet i Middelfart

Klimafolkemødet i Middelfart er det nationale folkemøde som sætter 
klimaet øverst på dagsordenen i 3 dage i starten af september. 

Region Syddanmark og Middelfart Kommune indgik i 2019 en strategisk 
samarbejdsaftale om at løfte Klimafolkemødet i Middelfart fra at være en 
lokal begivenhed til at være en national begivenhed. Dette er lykkedes, 
også takket være de 19 organisationer som deltager i Klimafolkemødets 
Advisory Board med at kvalitetssikre begivenheden samt at være 
ambassadører.  

Formålet med Klimafolkemødet er at inspirere til handling – både for 
beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. 

Klimafolkemødet er en non-kommerciel begivenhed, og det er gratis at 
deltage alle dage. Klimafolkemødet står på tre ben: Et folkeligt, et politisk 
og et fagligt.

I det seneste Klimafolkemøde i 2021 deltog 8.000-10.000 mennesker.

https://klimafolkemoedet.dk

#klimafolkemødet

Læringspunkter
• At Klimafolkemødet er en national 

begivenhed kan sikre forankringen 
fremadrettet som relevant begivenhed og 
mødested om klimadagsordenen.

• At folkemødeformatet fungerer  godt til at 
fremme dialogen mellem borgerne og 
politikerne – til forskel fra en 
fagkonference.

• At det er afgørende, at Klimafolkemødet 
udspringer af stærke partnerskaber 
mellem region, kommune, CONCITO, 
Advisory Board mfl.   

https://klimafolkemoedet.dk/

