
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

Kvalitativ og kvantitativ opgørelse at 
implementere FN's bæredygtighedsmål i Kreis 
Slesvig-Flensborg 

 



  

I september 2019 vedtog distriktsrådet resolutionen om at tilpasse sine fremtidige handlinger så tæt 

som muligt med FN's bæredygtighedsmål. 

Det første skridt i 2020 var en analyse af eksisterende strategier og tiltag med hensyn til deres bidrag 

til FN's 17 bæredygtighedsmål. 

Analysen blev udført med støtte fra corsus corporate sustainability GmbH og Hanna Heinevetter-

kontoret. 

Denne rapport præsenterer proceduren, metoden for opgørelsen og dens resultater og fører til 

anbefalinger til handling for den videre implementering af FN's bæredygtighedsmål i distriktets 

strategiske indsats. 

Derudover er egnede indikatorer for effektorienteret succesmåling nævnt i resultatafsnittet. 

 

Den følgende rapport dokumenterer resultaterne af SARA-arbejdspakkerne 3.1 og 3.2 i Slesvig-

Flensborg-distriktet. 
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1 Introduktion 

Det internationale samfund er enig i, at de globale udfordringer kun kan løses sammen. Af denne grund 

blev 193 medlemsstater i FN (FN) den 25. september 2015 i New York under titlen "Transformation of our 

world" enige om en fremtids kontrakt for bæredygtig udvikling, som garanterer alle mennesker over hele 

verden et liv i frihed, værdighed og et intakt miljø. Denne Agenda 2030 definerer grundlaget for global 

økonomisk fremskridt i overensstemmelse med social retfærdighed og inden for rammerne af de 

økologiske limitationer for jorden. Det globale syd og det globale nord bliver kaldte at yde deres bidrag til 

transformationen af vores verden og støtte hinanden i implementeringen af målene.  

Kernen i Agenda 2030 er de 17 globale bæredygtighedsmål (FN's bæredygtighedsmål eller bæredygtige 

udviklingsmål, kort: SDG'er) med deres 169 delmål. De samler alle tre bæredygtighedsdimensioner - 

social, miljømæssig og økonomisk - på en tilsvarende måde (detaljer se: 

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/, sidst åbnet den 2. september 20202). Leitmotiv af Agenda 

2030 er „Leave no one behind“ - efterlad ingen. 

 

 

 

Agenda 2030 opfordrer stater til at bidrage til transformationen af vores verden, til at blive aktive og at 

forme verden i fællesskab fra et ligeværdigt, inklusivt perspektiv. Forbunds- og statsregeringerne kan ikke 

gå denne vej uden kommunerne som centrale aktører. For ved implementeringen af Agenda2030 danner 

byer og kommuner en vigtig bro mellem regeringer, lokalsamfund og borgere. Dagsordenen berører alle 

områder af kommunal indsats. 

  

Figur 1: 17 FN-mål i forbindelse med de tre bæredygtighedsdimensioner - Økonomi, økologi 

og sociale spørgsmål, Kilde: FN (FN) 

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/
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Byer og kommuner spiller således en nøglerolle i implementeringen af FN's bæredygtighedsmål. Mål 11 

"Gør byer og bosættelser inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige" forpligter derfor 

eksplicit det kommunale niveau.  

Slesvig-Holsten har siden 2003 haft en bæredygtighedsstrategi, der sætter de langsigtede hjørnesten i 

bæredygtig udvikling i delstaten. Med vedtagelsen af Agenda 2030 blev der indført et ledelsessystem til 

rapportering, som delstatsregeringen eksplicit henviser til Agenda 2030 og de 17 mål (for detaljer, se: 

https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNatur/Nachhaltigkeit/Start/_do

cuments/agenda2030_nachhaltigkeitsziele.html;jsessionid=06CB8F9D74979FBF202C19ABC0CF61B5.deliv

ery1-replication, sidste opkald den 2. september 2020). 

For at udvikle en revisionsmekanisme blev der udarbejdet et katalog med indikatorer, der afspejler FN's 

bæredygtighedsmål tildelt otte overordnede politiske indsatsområder: 

 Good governance 

 Leve sundt 

 Uddannelse 

 Social retfærdighed 

 Infrastruktur og klimabeskyttelse 

 Bæredygtig ledelse og ressourcebeskyttelse 

 Bevaring af naturlig livsfundament 

 Globalt ansvar 

  

https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNatur/Nachhaltigkeit/Start/_documents/agenda2030_nachhaltigkeitsziele.html;jsessionid=06CB8F9D74979FBF202C19ABC0CF61B5.delivery1-replication
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNatur/Nachhaltigkeit/Start/_documents/agenda2030_nachhaltigkeitsziele.html;jsessionid=06CB8F9D74979FBF202C19ABC0CF61B5.delivery1-replication
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNatur/Nachhaltigkeit/Start/_documents/agenda2030_nachhaltigkeitsziele.html;jsessionid=06CB8F9D74979FBF202C19ABC0CF61B5.delivery1-replication
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2 Metodik 

Fra et metodisk synspunkt er der forskellige muligheder for at lokalisere de 17 bæredygtighedsmål 

(SDG'er) og de 169 delmål på kommunalt plan. Et første skridt er at foretage kvalitative og kvantitative 

opgørelser. De giver oplysninger om det bidrag, kommunen allerede giver til implementeringen af målene 

idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Kvalitativ opgørelse 

Den kvalitative opgørelse analyserer de aktuelle kommunale aktiviteter på baggrund af eksisterende 

planer, koncepter, projekter, rapporter, resolutioner, strategipapirer, retningslinjer og visioner med 

hensyn til deres bidrag til de 169 delmål. 

Kvalitativ opgørelse: Metodik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Årsager til at gøre status 

Kilde: corsus GmbH 

Figur 3: Metode for en kvalitativ opgørelse 

Kilde: corsus GmbH 
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Kommunen definerer og indsamler alle relevante kommunale dokumenter fra de relevante områder / 

afdelinger, som repræsenterer rækken af de kommunale opgaver. 

 

Alle dokumenter ses igennem og analyseres med hensyn til deres referencer og bidrag til opnåelsen af de 

17 overordnede og 169 delmål. På baggrund heraf udføres den detaljerede dokumentation og grafiske 

fremstilling af de bidrag, som distriktet allerede yder inden for rammerne af sine tiltag. 

 

2.2. Kvantitativ opgørelse 

Ud over de kvalitative data fra dokumentanalysen flyder der også kvantitative data ind i beholdningen. 

Ved hjælp af nøgletal kan data og fund indsamlet fra den kvalitative analyse sammenlignes med specifikke 

tal. Til dette formål indeholder den kvantitative opgørelse et sæt SDG -indikatorer, der er tilpasset lokale 

behov og omstændigheder. Udvælgelsen af indikatorer er tæt baseret på statistiske data fra Bertelsmann 

Stiftungs "Wegweiser Kommune" (se også: https://www.wegweiser-kommune.de, sidst tilgået den 2. 

september 2020), delstatens styrelserne og statistikkontorerne og kommunernes administration selv. 

Kvantitativ opgørelse: Metodik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med analysen er at sammenligne de eksisterende kommunale indikatorer med SDG -

indikatorerne og identificere overlapninger. Dataene giver indsigt i udviklingen og tendenser i kommunen. 

Ud fra dette kan målkorridorer defineres, og tiltag kan planlægges. 

 

 

 

Figur 4: Metodologi for en kvantitativ opgørelse 

Kilde: corsus GmbH 

https://www.wegweiser-kommune.de/
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2.3 Merværdi og begrænsinger 

Merværdien for kommunen er en strategisk fordel for kommunal planlægning på mellemlang og lang sigt. 

Analysen er baseret på den nye og globalt gyldige Agenda 2030, som ikke kun omfatter lokal myndighed, 

stat og føderal regering, men også globale interaktioner. Kommunerne får et nyt indblik i deres egen 

position og udvikler dermed et grundlag for at prioritere indsatsområder til implementering af bæredygtig 

udvikling i overensstemmelse med Agenda 2030. Derudover giver den første opgørelse muligheden for at 

bestemme egne regionale målbare mål. I denne henseende kan effekter, implementeringssucceser og 

problemer samt målkonflikter tydeligt identificeres, og en tilsvarende læringsproces og løsningsmetoder 

kan både diskuteres og fremmes. Samtidig skal det bemærkes, at beholdningen har visse grænser med 

hensyn til dens informative værdi, som følgende grafik viser. 

 

 

2.4 Kvalitativ og kvantitativ oversigt over Slesvig-Flensborg 

Den kvalitative opgørelse for Slesvig-Flensborg-distriktet analyserer næsten 300 dokumenter (planer, 

koncepter, rapporter, resolutioner, strategidokumenter, retningslinjer, retningslinjer osv.) Med hensyn til 

deres bidrag til de 169 delmål for FN's bæredygtighedsmål. Alle dokumenter blev undersøgt med hensyn 

til deres referencer og bidrag til opnåelsen af de 17 FN-bæredygtighedsmål og de 169 delmål. De 12 

strategiske distriktsmål "Fremtidssikret Kreis SL-FL 2030" repræsenterer referencerammen for 

opgørelsen. Baseret på disse (distriktsmål), gennemføres detaljeret dokumentation og grafisk fremstilling 

af de bidrag, som distriktet inden for rammerne af dens tiltag allerede giver til FN's bæredygtighed mål. 

Anbefalinger til handling blev udviklet ud fra resultaterne, som indeholder ideer og fremgangsmåder til 

yderligere implementering af FN's bæredygtighedsmål i distriktet. Opgørelsen er kun et øjebliksbillede, 

der aldrig kan være komplet på trods af den brede vifte af dokumenter, der er set igennem. 

Figur 5: Hvad er muligt med en opgørelse: potentialer og begrænsninger 



 

s i d e  | 7 

Den kvantitative analyse for Kreis Slesvig-Flensborg indsamler statistiske data fra årene 2016/2017/2018 

på grundlag af 52 distriktsejede indikatorer og indikatorer fra „Wegweisers Kommune“ (se: 

https://www.wegweiser-kommune.de/statistik/schleswig-flensburg-lk+bæredygtighed-sdgs+2016-

2018+tabel, sidst åbnet den 2. september 2020). Med udvalg af indikatorerne registreres 70 delmål for FN's 

bæredygtighedsmål og matches med de 12 distriktsmål. 39 indikatorer har referencedata fra årene; der 

skal stadig indsamles 11 data-referencedata. 

 

2.5 Trin til opgørelsen 

Denne grafik viser processen med opgørelsen for Slesvig-Flensborg-distriktet: 

 

 

 

  

Figur 5: Integreret bæredygtighedsstrategi i Slesvig-Flensborg-distriktet 

https://www.wegweiser-kommune.de/statistik/schleswig-flensburg-lk+bæredygtighed-sdgs+2016-2018+tabel
https://www.wegweiser-kommune.de/statistik/schleswig-flensburg-lk+bæredygtighed-sdgs+2016-2018+tabel
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3. Vinde i viden og resultater 

3.1 Overordnede overvejelser: Indførelse af en integreret bæredygtighedsstrategi 

På højere niveau anbefales det at bruge denne opgørelse til den yderligere strategiske implementering af 

bæredygtighed i Kreis Schleswig-Flensburg. Eksisterende mål og foranstaltninger bør integreres eller 

udvides: de 12 distriktsmål "Fremtidssikret Kreis SL-FL 2030", det tilhørende produktsystem, men også 

den økologiske bæredygtighedsstrategi.  

For at oprette en integreret bæredygtighedsstrategi kræves der en forbindelse mellem de økologiske, 

økonomiske og sociale dimensioner, som afspejles i visionen / Leit-modellen, de strategiske mål samt de 

besluttede foranstaltninger og de nødvendige ressourcer. 

 

 

Processen etableret i kredsen med at dokumentere implementeringsstatus via halvårs- og årsrapporterne 

skaber gennemsigtighed. Det anbefales at fortsætte og udvide dette, for eksempel til mulige yderligere 

bæredygtighedsmål eller -foranstaltninger. Indikatorsættet for den kvantitative opgørelse skal også 

følges med hensyn til positiv / negativ udvikling, f.eks. ved hjælp af SDG -Dashboards for Kommunerne i 

En Verden (SKEW) servicepunkt.  

For distriktsmålsætningen 1 "Oprettelse af et attraktivt distriktsimage" har den kvalitative opgørelse vist, 

at der kun er lidt direkte reference i de leverede dokumenter. At skabe en fælles narrativ for Kreis SL-FL 

ud fra de 11 strategiske mål og SDG'erne kunne modvirke dette. 

.   

Figur 5: Integreret bæredygtighedsstrategi i Slesvig-Flensborg-distriktet 

Kilde: corsus GmbH 
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3.2 Aktivitetsgrafik 

For at præsentere resultaterne af den kvalitative opgørelse samlet, blev alle SDG-delmål talt og 

opsummeret på de overordnede SDG-mål. Denne fremvisning gør det muligt at identificere tendenser, og 

tilgange / ideer til yderligere forankring af de 17 FN-bæredygtighedsmål kan udledes af den. De respektive 

summer på det overordnede målniveau er opdelt i fire trin i aktivitetsgrafikken: sjældent, ofte, hyppigt og 

meget hyppigt. Følgende opdeling resulterer for Kreis Slesvig-Flensborg i de fire niveauer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal bemærkes, at niveauklassifikationen ikke i sig selv fører til en positiv eller negativ vurdering. Det 

kan være, at distriktet har meget lille indflydelse på bestemte mål, for eksempel fordi det statslige eller 

føderale niveau er beslutningstager her. 

Derudover skal det bemærkes, at aktivitetsgrafikken er en kvantitativ visualisierung af en kvalitativ 

analyse. Dette kan føre til begrænsninger i fortolkningen af aktivitetsgrafikken. 

 

Meget 

hyppigt 

          

hyppigt 

          

ofte 

             

sjældent 

 

           

https://verdensmaalene.dk/maal/4
https://verdensmaalene.dk/maal/10
https://verdensmaalene.dk/maal/11
https://verdensmaalene.dk/maal/16
https://verdensmaalene.dk/maal/3
https://verdensmaalene.dk/maal/8
https://verdensmaalene.dk/maal/9
https://verdensmaalene.dk/maal/15
https://verdensmaalene.dk/maal/1
https://verdensmaalene.dk/maal/5
https://verdensmaalene.dk/maal/6
https://verdensmaalene.dk/maal/12
https://verdensmaalene.dk/maal/13
https://verdensmaalene.dk/maal/2
https://verdensmaalene.dk/maal/7
https://verdensmaalene.dk/maal/14
https://verdensmaalene.dk/maal/17


s i d e  | 10 

Et eksempel: Hvis Kreis SL-FL f.eks. betaler lidt 

til FN-mål 7 ifølge grafikken, betyder det ikke 

nødvendigvis, at der er behov for handling her. 

Først og fremmest betyder det kun, at antallet 

af SDG -bidrag fra de leverede dokumenter var 

numerisk lavere end for andre SDG'er. Muligvis 

er kun få dokumenter relateret til mål 7 blevet 

leveret. Men da Kreis SL-FL er godt positioneret 

inden for vedvarende energi, har dette i første 

omgang ingen kvalitativ erklæring. Dette skal 

overvejes og analyseres i forbindelse med 

distriktets aktiviteter. 

 

 
 

 

3.3 Resultater af den kvalitative og kvantitative opgørelse 

For hvert af de 17 FN -mål for bæredygtighed findes her resultaterne kvalitative og kvantitative opgørelse 

nedbrudt. 

Den kvalitative opgørelse omfatter: 

 Sammenfattning af opgørelsen: En kort opsummering af resultaterne fra den kvalitative 

opgørelse for at klassificere, hvordan Kreis SL-FL er opsat her. 

 Ideer og fremgangsmåder - kortsigtet ("low-hanging fruit "): Mulige foranstaltninger og 

fremgangsmåder, der kunne implementeres i Kreis SL-FL på kortere tid - som resultat af 

opgørelsen. 

 Ideer og tilgange - mellemlang til lang sigt ("high-hanging fruit"): Mulige foranstaltninger og 

tilgange, der kunne implementeres på mellemlangt til langt sigt i Kreis SL-FL - som resultat af 

opgørelsen. 

 

Den kvantitative opgørelse indeholder de tilgængelige data om indikatorerne for årene 2016, 2017 og 

2018. For nogle af de i alt 52 indikatorer er der endnu ingen data tilgængelig. 

Der er en forklarende passage for alle indikatorer, herunder klassificering af værdierne. Kreis  Nordfrisland 

og delstaten Slesvig-Holsten blev valgt som sammenlignende størrelser. Nordfriesland-distriktet er 

næsten identisk i størrelse, har en tilsvarende høj relativ befolkningsudvikling og har kun en forskel i den 

absolutte befolkning på omkring 30.000 mennesker. Slesvig-Holsten som delstaten er også velegnet som 

en god reference, da en sammenligning kan foretages med alle kommuner på en bundtet måde (bundtet 

sammenlignende data se: https://www.wegweiserkommune.de/statistik/schleswig-flensburg-

lk+nachhaltigkeit-sdgs+2016-2018+land+nordfrieslandlk+tabelle, sidste opkald den 2. september 2020). 

 

Figur 7: Aktivitetsgrafik over den kvalitative opgørelse for Kreis Schleswig-Flensburg 

https://www.wegweiserkommune.de/statistik/schleswig-flensburg-lk+nachhaltigkeit-sdgs+2016-2018+land+nordfrieslandlk+tabelle
https://www.wegweiserkommune.de/statistik/schleswig-flensburg-lk+nachhaltigkeit-sdgs+2016-2018+land+nordfrieslandlk+tabelle
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Mål 1 Afskav fattigdom 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Adressering af målet via indirekte faktorer og effekter (gennem 

forskellige områder som uddannelse, familie, arbejde), som eget 

mål – og ikke som explicit emne. 

Ideer og tilgange-kortsigtet 

("low-hanging fruit") 
 Oprettelse af en fond til deltagelse af børn / unge 

 Oprettelse af et distriktsomfattende bofælles-platform for ældre 
borgere 

Ideer og tilgange - mellemlang 

til lang sigt ("high-hanging fruit 

") 

 Kampagne- / samarbejdsprojekter fra udvalgte ”Ämter” / byer 
inden for fattigdomsbekæmpelsen 

 Økonomisk styrke til regionale og opsøgende madfordeling-
initiativer 

 Integration i eksisterende planlægning: ungdomsarbejde, socialt 
arbejde til unge, familiestøtte, ambulant familiebistand, 
gældsrådgivning – indikatorer 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 
 Styrk og intensiver social planlægning 

 Intensiver tværfagligt arbejde (ressourcer), fordi: vi opnår 
ressourcer ved brug af ressourcer 

 Diagnosticering af årsagerne til fattigdom: Hvad ”vokser” 
fattigdom på? 

 Uddannelse? 

 Family traits (Familieegenskaber)? 

 Finansiell støtte? 

 Koordinering / support i regioner, løsninger på stedet, f.eks. 
Regionale midler  

 Bevidstgørelse af emnet i omegn 

 Regionale og besøgstavler, der ikke er placeret i administrationen 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 
Særdeles: 

5 Infrastrukturel forsyningssikkerhed 

7 Inklusion, deltagelse og livskvalitet (7.7 / 7.8) 

 8 Uddannelsesmuligheder 

 

 

 

Afslut fattigdommen i alle dens former overalt 
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Kvantitativ opgørelse 

 Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 1 SGB II/XII-Quote in % 10,1 10,0 8,9 

Fattigdom – børn in % 15,0 15,1 13,8 

Fattigdom – unge  in % 9,4 9,4 8,3 

Fattigdom – alderdom in % 2,7 2,7 2,7 

Formål 1-SGB II / XII-sats, børn, unge og fattigdom i alderdommen registrerede Kreis Schleswig-

Flensburg faldende eller konstante tal for alle indikatorer. Hvis du sammenligner disse værdier med 

distriktet Nordfrisland eller delstaten Slesvig-Holsten, er distriktet Slesvig-Flensborg i en god position. 

Dette er forankret i distriktsmål 7.7 (sikring af sociale levebrød) og 7.8 (forebyggelse af fattigdom - især 

for familier med børn og usikre arbejdstagere). 

Det ville også være tilrådeligt at træffe andre effektorienterede foranstaltninger, der eksplicit forhindrer 

fattigdom eller hjælper med at overvinde den.
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Mål 2   Stop sult, ernæring og bæredygtigt landbrug 

 
 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Nogle projekter tænker også mål 2 indirekte ind i FN's 

bæredygtighedsmål (projekter og programmer mht. 

familier, flygtninge, hjemme osv.). Intet specifikt 

dokument, der omhandler sulten (maduddeling, 

cafeteria) eller henvender sig til kommuner i distriktet 

om emnet sult. 

 Landbruget behandles mange steder i IUP såvel som i 

forbindelse med vandene (især Schlei), især i 

forbindelse med de resulterende emissioner og de deraf 

følgende konsekvenser for vandkvaliteten. 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

 Fair / økologisk / regional / sæsonbetonet mad - 
offentlige institutioner (f.eks. i børnehaver, skoler, 
kantiner) 

 Integration ekstra budget Kultur - indikatorer 

Ideer og tilgange - mellemlang til 

lang sigt ("high-hanging fruit ") 
 Udvidelse af andelen af økologisk landbrug 

 Integration af produkter: jordbeskyttelse, 
vandforvaltning, natur- og landskabsplanlægning - 
indikatorer 

Tilføjelser fra slutnings workshop  Skoleforplejning, især fastfood 

 Indirekte vi12,0rkning af cirklen 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 
særdeles: 

7 Inklusion, deltagelse og livskvalitet 

 10 Klima, miljø og sundhed 

 
Kvantitativ opgørelse 

 Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 2 Børn med overvæg in % 12,0 12,8 10,3 

Økologisk landbrug in % 4,78 ingen data ingen data 

Nitrogen overskyd i kg/ha  123 (WK) 

171,0 (SL-

DL) 

113,9 142,4 

 

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt 
fremme bæredygtigt landbrug 
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Dataene om børn med overvægt blev hentet fra InstantAtlas af Kreis Schleswig-Flensburg. Efter en lille 

stigning mellem 2016 og 2017 faldt andelen af børn, der var overvægtige igen i 2018. Der er meget store 

forskelle inden for distriktet, fra for eksempel 5,6% i Geltinger Bucht til 19,4% i Slesvig. 

For andelen af økologisk landbrug er værdien for 2016 ved 4,78%. Dette er lidt over Slesvig-Holstens 

værdi på 4% i 2016. Det ville være interessant at se på de aktuelle tal for Kreis Slesvig-Flensborg-. I Slesvig-

Holsten steg andelen af økologisk landbrugsareal til 5,4% i 2018 og til 6,0% ved udgangen af 2019. 

Kvælstofoverskuddet er også tæt knyttet til landbruget. Efter at værdien faldt lidt fra 2016 til 2017, var 

der en stigning på 28,5 kg/ha i 2018. Til sammenligning: I Schleswig-Holstein er værdierne i gennemsnit 

ca. 20 til 25 kg/ha lavere og i Kreis Nordfriesland i gennemsnit ca. 10 kg/ha lavere. Den beskrevne tendens 

- reduktion fra 2016 til 2017 og stigning 2017 til 2018 - kan ses både i distrikterne og på delstatsniveau. Det 

høje kvælstofoverskud i Kreis Schleswig-Flensburg har en række nært sammenlåste konsekvenser, f.eks. 

for naturen og vandkvaliteten. Dialogen med de relevante aktører (se også mål 6 og 14) og 

effektorienterede tiltag synes at have stor betydning.  

Kreis Schleswig-Flensburg indsamler sine egne data hertil, som afviger væsentligt opad fra værdierne i 

”Wegweiser Kommune”. For årene 2017 og 2018 mangler disse endnu at blive fastslået eller suppleret. 
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Mål 3 Sundhed og trivsel 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Kreis er meget godt placeret med hensyn til fysisk og 

mental sundhed. 

 Flere projekter om cybermobning og mobning i skolen, 

sundhed i skole / skoleundersøgelse, traumer, 

psykologisk støtte til flygtninge, undgå-hjemme-

koncept, unge og familie. 

 Emnet sundhed for medarbejdere er også veletableret i 

distriktsforvaltningen. 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

  Integrationshjælp til mennesker med handicap, 

udviklingshæmmede børn og unge 

Ideer og tilgange - mellemlang til 

lang sigt ("high-hanging fruit ") 
– 

Tilføjelser fra slutnings workshop  Sygepleje i landdistrikterne 

 ”Gesundheitsregion Nord” 

 Medicinisk forsyning i landdistriktet, benytte sig mere af 

rollen / indflydelsen fra ”Gesundheitsregion Nord” 

 Koordinering / støtte af sundhedsfremmende 

foranstaltninger på uddannelsesområdet på stedet 

(skole, daginstitution, fritidsaktiviteter med sponsorer, 

frivilligt arbejde osv.), fx Tarp-model september 2020 

 Ny etablerede Kommunal LægeCentre (MVZ) som svar 

på kommercialisering og overregulering af det 

ambulante sundhedssystem 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 
særdeles: 

5 Infrastrukturel forsyningssikkerhed 

 7 Inklusion, deltagelse og livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper 
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Kvantitativ opgørelse 

 Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 3 For tidlig dødelighed TF p. 1.000 indbyggere 2,0 2,0 1,9 
Forsyning med læger Lægens kontorer i Kreis 110 106 103 
Luftkvalitet   

ingen data 

 

Den for tidlige dødelighed i perioden fra 2016 til 2018 er næsten på samme niveau og er tilsvarende høj 

sammenlignet med Slesvig-Holsten og Kreis Nordfriesland. 

Ifølge InstantAtlas ydes lægehjælp af 110 praktiserende læger i regionen i 2016, 106 i 2017 og 103 i 2019. 

Lægehjælp beskrives i øjeblikket stadig som godt, men der er et stort behov for handling med henblik på 

fremtiden, fordi læger og patienter bliver ældre. Sammenligningsværdier for Slesvig-Holsten eller Kreis 

Nordfriesland er ikke tilgængelige. 

Der er i øjeblikket ingen data tilgængelige inden for luftkvalitet. Denne værdi inkluderer emissioner af 

luftforurenende stoffer som svovldioxid, nitrogenoxider, ammoniak, flygtige organiske forbindelser og fint 

støv. Denne indikator blev oprettet af Kreis Schleswig-Flensburg og kunne fremover give oplysninger om 

luftkvaliteten forskellige steder i distriktet. Hvis der fastsættes grænseværdier, kan disse resultere i 

passende tiltag, hvis de overskrides og dermed bidrage til at forbedre luftkvaliteten. 
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Mål 4 Kvalitetsuddannelse 

 
 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Omfattende aktiviteter (dagpleje, skole, migration, 

mennesker med handicap) 

 Kreis SL-FL er meget godt positioneret inden for kultur / 

uddannelsesinstitutioner uden for skolen (museer, 

kulturfond, tysk-danske initiativer, Haithabu, 

Eventyrland Musik). 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

 Tilbud / Videreuddannelse ESD / Orienteringsramme for 
global læring (KITA 21) 

 Finansieringsstruktur for ESD's globale 
handlingsprogram 

 Integration Produkt: delbudget 4 

Ideer og tilgange - mellemlang til 

lang sigt ("high-hanging fruit ") 
 Integration af ESD / orienteringsramme for global 

læring i de eksisterende retningslinjer / strategier / 

læreplan 

Tilføjelser fra slutnings workshop  Stabilisering uddannelsesmanagement 

 For hele distriktet: Uddannelsesrådgivende udvalg / 

uddannelsesmodel  

 se også SDG 10 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 
særdeles: 

  8 Uddannelsesmuligheder 

 

 

Kvantitativ opgørelse 

 

 Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 4 Frafald fra skolen in % 3,1 ingen data ingen data 
Tilsyn med børn - under 3 år in % 32,1 32,5 35,4 
Pas på børn - 3-5 årige in % 94,5 93,9 93,2 

Ekskluderingsrate in % 2,4 2,5 2,7 

 

 

Raten om Frafaldet fra skolen er kun tilgængeligt for 2016 og er højere end i Kreis Nordfriesland (2,4%) 

og Slesvig-Holsten (2,3%) i samme periode. Dette kan være en indikation af de foranstaltninger, der er 

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles 
muligheder for livslang læring 
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tilføjet i workshoppen: Fortsættelse af uddannelsesmanagement og etablering af et distriktsomfattende 

uddannelsesrådgivende udvalg / uddannelsesmodel. 

 

Pasningen af børn under 3 år steg lidt fra 2016 til 2018. Med denne værdi ligger distriktet over kvoterne i 

Kreis Nordfriesland og Slesvig-Holsten med en forskel på ca. 7%. 

Pasningen af de 3 til 5-årige børn er på et højt og kun minimalt faldende niveau mellem 2016 og 2018. 

Satserne er nogenlunde sammenlignelige med Kreis Nordfriesland og lidt højere end i hele Slesvig-

Holsten. 

Ekskluderingsraten - andelen af elever på specialskoler i forhold til det samlede elevtal - steg lidt fra 

2016 (2,4%) til 2018 (2,7%). Til sammenligning er disse værdier højere end i Kreis Nordfriesland (i 

gennemsnit 1,6%) og Slesvig-Holsten (i gennemsnit 1,8%). Det er tvivlsomt, om Kreis SL-FL forfølger 

målet om at ville sænke kvoten. I så fald kan foranstaltninger over hele distriktet for at sænke kvoten og 

integration i almindelige skoler overvejes. 

Det er især værd at nævne og bemærke, at distriktet Slesvig-Flensborg har en høj negativ værdi med 

hensyn til uddannelsesmigration. I 2016 forlod 39,4% mellem 18 og 24 år (baseret på 1.000 mennesker i 

den respektive aldersgruppe) Kreis SL-FL. Værdien falder til 33,1% i 2017 og 28% i 2018. Til 

sammenligning var værdien i 2018 i Slesvig-Holsten 13,7% og i Kreis Nordfriesland var den 5,3%. 
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Mål 5  Ligestilling mellem kønnene 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kurzergebnis Bestandsaufnahme  Mange dokumenter omhandler emnet om ligestilling 

mellem kønnene, f.eks. gennem familievenlighed i 

distriktsforvaltningen, kompatibilitet mellem familie og 

arbejde, men også børnepasning (som skal udvides). 

 Udvidelse / rekruttering af kvindelige ledere i 

administrationen sker gennem arrangementer i 

distriktet / i netværk 

Kort resultatopgørelse („low-

hanging fruit“) 
 Underskrivelse af Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder 

 Implementering af Istanbul-konventionen og 
kampagnearbejde i Kreis SL-FL 

 Produktgruppe administrativ ledelse og service, produkt 
ligestillingsorgan 

Ideer og tilgange - mellemlang til 

lang sigt („high-hanging fruit“) 
 Køns-mainstreaming inden for alle (lokalpolitiske) 

indsatsområder 

 Køn budgettering 

Tilføjelser fra slutnings workshop  Kønsfølsomt sprog 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 
særdeles: 

 7 Inklusion, deltagelse og livskvalitet 

 

Kvantitativ opgørelse 
 

Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 2 
 

Forholdet mellem beskæftigelseskvoter for kvinder og mænd in % 99,7 99,6 99,4 

Indtjeningskløft mellem kvinder og mænd in % 88,9 89,12 ingen 
data 

Andel af kvinder i byråd og distriktsforsamlinger (Kreistag) in % ingen 
data 

29,7 ingen 
data 

 

Forholdet mellem beskæftigelsesfrekvensen mellem kvinder og mænd forblev næsten det samme 

mellem 2016 og 2018 og er på et afbalanceret niveau, dvs. næsten det samme antal kvinder som mænd er 

ansat. Det ville også være interessant at se på ansættelsestypen og på hierarkien af besatte stillinger om 

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers 
rettigheder og muligheder 
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der opnås afbalancering. Kreis Nordfriesland har tilsvarende høje satser, hvorimod Slesvig-Holsten har en 

lidt mindre andel af kvindelige ansatte - så Kreis Schleswig-Flensburg har en god position. 

 

Indtjeningskløften mellem kvinder og mænd steg minimalt med 0,3 procentpoint fra 88,9% til 89,2% i 

2016 og 2017; der var endnu ingen data tilgængelige for 2018. Det skal bemærkes positivt, at dette er 

mærkbart højere i forhold til distriktet Nordfriesland (2016: 80,8%, 2017: 81,8%) og dermed adskiller 

kvinders medianindkomst i Slesvig-Flensborg-distriktet sig mindre fra mænds. I en sammenligning 

mellem Slesvig-Holsten (2016: 84,9%, 2017: 86,3%) viser Slesvig-Flensborg-distriktet et mindre 

indtjeningsgab, hvilket er positivt. 

 

Andelen af kvinder i byråd og distriktsforsamlinger var næsten 30% i 2017. Denne sats er lidt over 

satsen i Kreis Nordfriesland (2017: 25,5%) og lidt under Slesvig-Holsten (2017: 33,3%) og dermed i 

midten. Der bør tilstræbes en kvote på 50% for at repræsentere den kvindelige befolknings interesser i 

overensstemmelse hermed. 

Det anbefales at fortsætte de eksisterende tiltag og etablere de foreslåede aktiviteter for at arbejde hen 

imod yderligere succeser inden for ligestilling mellem kønnene. 
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Mål 6  Rent vand og sanitet 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Henvisninger til Schlei, regnvand og drikkevand 

 Vand- og spildevandsforsyning ifølge regional strategi 

”Daseinsvorsorge” godt positioneret 

 Vandforvaltning med en tilsynsfunktion i distriktet er 

etableret 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

 („low-hanging fruit“) 

  Forurening af havene igennem emissioner og 

(plastik-)affald: integration i kommunikation (f.eks. 

Artenschaetze.de) samt bevidstgørelses- og 

uddannelsestilbud (se SDG 8: bæredygtig turisme) 

Ideer og tilgange - mellemlang til 

lang sigt („high-hanging fruit“) 
 Landbrug som den centrale "justeringsskrue" (se SDG 2): 

langsigtet koncept for fuldt ud at udnytte indflydelse 

(dialog, samarbejde osv.) 

 Implementering af vandrammedirektivet 

Tilføjelser fra slutnings workshop  Nitrat i grundvandet har indflydelse på 

drikkevandsforsyningen! 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 

særdeles: 

 1 Attraktivt image af Kreis SL-FL 

 5 Infrastrukturel forsyningssikkerhed 

 10 Klima, miljø og sundhed 

 

Kvantitativ opgørelse 
 

Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 6 
 

Spildevandsrensning in % 81,7 81,7 81,7 

Nitrat i grundvand ingen data 

 

I årene 2016 til 2018 blev en konstant 81,7% af spildevandet renset med teknikkerne denitrifikation og 

elimination af fosfor. Denitrifikation bruges i rensningsanlæg til at fjerne nitrogen fra spildevand. 

Eliminering af fosfor fjerner fosforforbindelser fra spildevand; disse fungerer som gødning i vandområder 

og er hovedårsagen til eutrofiering af vandområder. 

 

 

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes 
bæredygtigt 

 



s i d e  | 22 

 

Slesvig-Holsten (2016-2018: 87,5%) og Kreis Nordfriesland (2016-2018: 83,5%) ligger over denne værdi og 

har dermed en højere værdi i spildevandsrensning ved hjælp af denitrifikation og 

fosforelimineringsteknikker. Da nitrogentilførslerne er meget høje i Kreis Schleswig-Flensburg, kunne det 

diskuteres, om der skulle sigtes mod en højere værdi. 

En anden relevant indikator for distriktet er nitratet i grundvandet, som der endnu ikke foreligger data 

om. Dette går ud over sæt af indikatorer for Bertelsmann Fonden og blev navngivet af 

distriktsadministrationen som en del af kick-off-workshoppen. I fremtiden kan denne værdi være med til 

at gøre grundvandets nitratværdier tranparente og om nødvendigt tage modforanstaltninger, blandt 

andet fordi disse også kan påvirke drikkevandstilførslen. 
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Mål 7  Bæredygtig energi 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Kreis Sl-FL er meget energieffektivt (LED, målinger i Kreis- 

tilknyttede ejendommene, kraftvarmeanlæg / flisanlæg osv.) 

 Energikontrolcenter og energirådgivning 

 Vedvarende energi - f.eks. i Kreis- tilknyttede ejendomme 

(termisk og fotovoltaisk 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

 („low-hanging fruit“) 

 Implementering for indførelse af et energistyringssystem 

 Implementering af distriktets eget elbehov ved hjælp af 
vedvarende energi 

 Kommunikation af foranstaltningerne og (midlertidige) 
regionale succeser 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

(„high-hanging fruit“) 

 Støtte til udvidelse af vedvarende energi og 

netværksudvidelse 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 En ny stilling hos WiREG besættes i øjeblikket> Energi- og 

miljøledelse 

 SL-FL med ideelt potentiale: Vedvarende energi, Flensborg 

Universitet: ingeniører, accept i befolkningen 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 

særdeles: 

 4 Dækkning af mobilitet og transportbehov 

 5 Infrastrukturel forsyningssikkerhed 

 10 Klima, miljø og sundhed 

 
Kvantitativ opgørelse 

 
Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 7 Vindenergi og solceller MW 1.392,82 ingen 
data 

ingen 
data 

I 2016 var der en installeret kapacitet fra vind- og solcelleanlæg på 1.392,82 MW. Det vides ikke, hvordan 

denne værdi har udviklet sig siden da. Ifølge klimabeskyttelseskonceptet fra 2013 (del 2) har Kreis-egede 

ejendomme et ekstra generationspotentiale for solcelleanlæg på cirka 765 MWh om året. Om man har 

benyttet sig af det, og hvordan dette potentiale ser ud inden for vindenergi, registreres ikke. Det vil dog 

være tilrådeligt at aktivt udvikle dette yderligere.  

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til 
en overkommelig pris 
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Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Stor betydning af mål 8 - behandlet i skolen, uddannelse, job, 

jobmesser, anbefalinger til handling for skoleabsolventerne, 

unge og familier i forbindelse og integration gennem arbejde, 

mange programmer for at muliggøre inklusion af alle sociale 

grupper i eksisterende systemer. 

 Økonomi en vigtig søjle for distriktet. Turisme som en vigtig 

økonomisk faktor behandles gennem forskellige dokumenter. 

Tilgange med hensyn til skånsom / bæredygtig turisme 

behandles lejlighedsvis. 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

 („low-hanging fruit“) 

 Bæredygtig (regionale) erhvervsframme, integration produkt 

økonomisk fremme 

 Fremme af regionale økonomiske cyklusser - struktur på tværs 

af slesvig-holstenske distrikter 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

(„high-hanging fruit“) 

 Udvidelse / stabilisering af skånsom / bæredygtig turisme 

 Integrativt koncept for bæredygtig turisme - deltagelse af 
aktører 

 Kreis SL-FL “Ansvarlig erhvervsliv” - virksomhedsnetværk 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 Koordinering / støtte af økonomien for at give visse 

målgrupper uddannelse og arbejdsperspektiver 

  Erhvervsfremme endnu ikke tæt knyttet til jobcentre 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 

særdeles: 

 2 lønnet beskæftigelse og værdiskabelse 

 3 Tilgængelighed af faglærte arbejdere 

 § 8 Uddannelsesmuligheder 

 

 

 

 

 

 

 

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld 

og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle 
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Kvantitativ opgørelse 

 Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 8 Bruttonationalprodukt 

pr. indbygger 

Euro 25.536,70  26.759,20 ingen data 

Kvoten for 

langtidsledighed 

in % 4,3 3,8 3,3 

Beskæftigelsesfrekvens in % 51,8 53,3 54,7 

Påfyldning 

(”Aufstocker”) 

in % 28,2 28,0 276 

 

 

Bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger steg med omkring 1.200 euro fra 2016 til 2017. Til 

sammenligning er BNP dog væsentligt lavere end i Kreis Nordfriesland (2016: 35.171,50 euro, 2017: 

35.225,80 euro) og også i Slesvig-Holsten (2016: 31.168,30 euro, 2017: 32.360,10 euro). 

 

Kvoten af langtidsledigheden faldt med 1 procentpoint mellem 2016 og 2018 og lå på 3,3% i 2018. På 

trods af den faldende værdi er denne indikator også lidt højere end i Kreis Nordfriesland (2016: 3,6%, 2017: 

3,5%, 2018: 2,9%) og i Slesvig-Holsten (2016: 3,1%, 2017: 2,8%, 2018: 2,5%). 

 

Beskæftigelsesfrekvensen, dvs. andelen af ansatte, der er omfattet af sociale bidrag, steg støt i 

Schleswig-Flensburg-distriktet mellem 2016 og 2018. Stigningsniveauet er nogenlunde sammenligneligt 

med Slesvig-Holsten (2016: 55,4%, 2017: 56,7%, 2018: 57,9%) og distriktet Nordfriesland (2016: 55,6%, 

2017: 57,2%, 2018: 58,3%). Værdierne her er dog på et niveau, der er omkring 3-4 procentpoint højere. 

 

„Aufstocker” i Kreis Schleswig-Flensburg – dvs. ydelsesmodtagere, der er ansat udover at få ALG II-tilskud 

- faldt meget let fra 2016 til 2018. Denne andel af top-ups/ ”Aufstocker” er næsten identisk med værdierne 

i Slesvig-Holsten og i Kreis Nordfriesland. 

 

Det anbefales, at konsekvensorienterede og langsigtede foranstaltninger, såsom at skabe uddannelses- 

og arbejdsperspektiver, tættere tilknytning til jobcentret, fremme IT-/ digitalisering, men også overveje 

eller udvide bæredygtig økonomisk vækst. 
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Mål 9  Industri, innovation og infrastruktur 

 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Bred vifte af forskellige infrastrukturtiltag (udvidelse af 

cykelstier, ombygning af stop osv.) 

 Digitalisering / bredbåndsforsyning af central betydning 

("Digital distrikt og regional udvikling - overordnet strategi for 

fremtidens Kreis Schleswig-Flensburg ") 

 Vigtigt aspekt for emnet tjenester af almen interesse, 

udvikling af landdistrikter 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

 („low-hanging fruit“) 

 Yderligere udvidelse af digitalisering og digitale servicetilbud i 
distriktet 

 Yderligere udvidelse af bredbåndsdækningen for befolkningen 
(landdistrikterne) 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

(„high-hanging fruit“) 

 Øge bevidstheden om bæredygtighed i lokale erhverv 

/virksomheder 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 Flensborg 6. største IT-placering: dette skulle distriktet 

stabilisere / udvide  

 Brug digitalisering som udviklingsimpuls for landdistrikter 

 Brug digitaliseringen af arbejdsverdenen 

 Distriktsveje er også infrastruktur 

 Tiltrækkning af højteknologisk IT (dvs. boligområde for 

teknologiglade unge vidensbærere, "brain capital") 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 

særdeles: 

 1 Attraktivt distrikts image 

 2 lønnet beskæftigelse og værdiskabelse 

 4 Dækning til mobilitet og transportbehov 

 5 Infrastrukturel forsyningssikkerhed 

 9 Kultur 

 12 Administration 

 

 

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig 
industrialisering og understøtte innovation 
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Kvantitativ opgørelse 
 
 
 
 
 
 

 

 

Antallet af nystartede virksomheder faldt lidt fra 6,8 til 6,5 pr. 100 indbyggere i perioden fra 2016 til 

2018. Denne sats er sammenlignelig med antallet af virksomhedsstart i Slesvig-Holsten (2016: 7,9, 2017: 

6,9, 2018 : 6.7), både rent kvantitativt og udviklingsmæssigt. Kreis Nordfriesland har et lidt større antal 

start-ups og havde den højeste rate i 2017 med 8,3 start-ups pr. 100 indbyggere. 

 

Andelen af højt kvalificerede medarbejdere - dvs. medarbejdere med socialforsikring med en 

akademisk faglig kvalifikation på deres arbejdssted - steg en anelse mellem 2016 og 2018. Kreis 

Nordfriesland har en tilsvarende høj sats, men sammenlignet med Slesvig-Holsten (2016: 10,3%, 2017: 

10,8%, 2018: 11,2%) er denne procentdel lavere. For yderligere at øge andelen af højt kvalificerede 

mennesker bør tilgangene fra mål 7 og 8 også bruges, dvs. at beholde universitetsuddannede og styrke 

IT-stedet. 

 

IT-lokalisering og digitalisering er tæt forbundet med fiberoptisk forsyning, en indikator tilpasset af 

Kreis Schleswig-Flensburg (tidligere relaterede dette til bredbåndsforsyning). Fra 2016 til 2018 steg det 

med én kommune årligt. I 2020 blev 17 kommuner allerede forsynet med fiberoptik, så der var endnu en 

markant stigning. Forøgelsen af fiberudbuddet er et vigtigt grundlag for at styrke Kreis SL-FL som IT-

sted og gøre det muligt at indgå i digitaliseringen i landdistrikterne. Det vides ikke, hvordan udbuddet ser 

ud i den anden af de i alt 125 kommuner. 

  

 
Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 9 

 

Opstart af virksomheder pr. 100 inbyg. 6,8 6,7 6,5 

Højt kvalificeret in % 6,8 7,0 7,5 

Glasfaserversorgung Antal 
kommuner 

9 10 11 
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Mål 10  Mindre ulighed 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Meget godt dækket af emnerne inklusion af mennesker med 

handicap og flygtninge, koncept for undgåelse af hjem, 

assistance til uledsagede, mindreårige flygtninge, støtte til 

kørselsomkostninger, uddannelsesveje / programmer. 

 Faktisk kunne der findes en komponent til at reducere 

uligheder i alle projekter / dokumenter om uddannelse og 

familie og unge 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

 („low-hanging fruit“) 

 Integrationshjælp til mennesker med handicap 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

(„high-hanging fruit“) 

 Kommunal integrationsstyring 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

Stabilisering eller ekspansion: 

 Uddannelsesledelse 

 Styrke ungdommen 

 Ungdomsbeskæftigelsesbureau 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 

særdeles: 

 7 Inklusion, deltagelse og livskvalitet 

 8 Uddannelsesmuligheder 

 

Kvantitativ opgørelse 

  Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 10 
  

  

Indkomstfordeling - husstande med lav 
indkomst 

in % 48,1 47,6 46,8 

Indkomstfordeling - husstande med mellem 
indkomst 

in % 33,0 33,3 33,6 

Indkomstfordeling - højindkomsthusstande in % 18,9 19,2 19,6 

Forholdet mellem udlændinges beskæftigelsesfrekvens og 
beskæftigelsesfrekvensen som helhed in % 48,5 54,0 59,1 

Forholdet mellem skolefraværet for udlændinge og det 
samlede frafald fra skolen in % 433,8 

ingen 
data 

670,3 

 

 

Reducer ulighed i og mellem lande 
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Fordelingen af indkomst er opdelt i tre forskellige niveauer: 

- Lavindkomsthusstande med en samlet nettoindkomst under 25.000 Euro om året, 

- Mellemindkomsthusholdninger med samlet nettoindkomst under 25.000 til mindre end 

50.000 euro om året såvel som  

- Højindkomsthusstande med en samlet nettoindkomst på 50.000 EUR og mere. 

 

Samlet set kan det siges, at den samlede nettoindkomst stiger lidt. Aktierne i mellem- og højere 

indkomster er steget, og dem med lav indkomst er faldet lidt. Denne fordeling er sammenlignelig med 

værdierne i Schleswig-Holstein og Kreis Nordfriesland, hvor der er minimale afvigelser fra værdierne i 

Kreis Schleswig-Flensburg. 

 

Forholdet mellem beskæftigelsesfrekvensen for udlændinge måles i forhold til 

beskæftigelsesfrekvensen for den samlede befolkning. Denne sats steg med mere end 10% i Kreis 

Schleswig-Flensburg fra 2016 til 2018. I Slesvig-Holsten (2016: 58,4%, 2017: 61,6%, 2018: 65,3%) og især i 

distriktet Nordfriesland (2016: 68,3%, 2017: 73,3%, 2018: 76, 7%) er beskæftigelsesfrekvensen markant 

højere. Det er tvivlsomt, om og hvilken type yderligere tiltag der kræves her i Kreis Schleswig-Holstein. 

 

Forholdet mellem udlændinges skolefrafald er beregnet i forhold til den samlede befolknings 

skolefrafald. Denne værdi steg kraftigt fra 2016 i forhold til 2018, nemlig fra den allerede høje startværdi 

på 433,8% til 670,3%. En tilsvarende høj stigning blev registreret i Nordfriesland-distriktet (2016: 337,2%, 

2018: 604,6%), mens der i Slesvig-Holsten var en signifikant mere moderat stigning (2016: 380,8%, 2018: 

434,3)%). Det er tvivlsomt, hvorfor kvoterne i disse to regioner er steget så enormt, og hvilke 

foranstaltninger ud over de allerede eksisterende, mangfoldige aktiviteter, der kunne modvirke denne 

tendens. 
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Mål 11  Bæredygtige byer og lokalsamfund 
 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  På området for offentlig transport er der en række initiativer/planer 

(landsby-Shuttle, den (semifleksible) opkalds-bus, ombygning af 

(barrierefri) stoppesteder, aktiviteter til mobilitet for mennesker med 

handicap, men også på et højere niveau: den Regionale 

Mobilitetsplan (RNVP). Kreis er meget godt placeret. 

 På boligområdet findes rapporter og prognoser - emnet behandles 

gentagne gange på det sociale plan (initiativ til multi-

generationsbolig, hjælp til hjemløse og boligrum for ældre/personer 

med handicap). 

Ideer og tilgange-

kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

 Regional strategi for tjenesteydelser af almen interesse: Tjeck af  

opdatering eller integration i distriktsstrukturerne 

 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

("high-hanging fruit ") 

 Rapportering og tiltag: Udvidelse til at omfatte sociale boliger 

(lavindkomst) og boliger tilpasset behov (handicap, alder) 

 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 Styring af regional udvikling 

 Koordinering / støtte på lokalt niveau → til almene / social orienterede 

boliger 

 Overholdelse af boligarealer (undgåelse af "døende indre by"); 

kompleks planlægning: Bolig og service (Lübeck-modellen som 

ældrebolig) 

 Bremse yuppie-arkitekturen for den barnløse overklasse 

 Ung befolkning 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-

FL 

særdeles: 

 1 Attraktivt image af Kreis Schleswig-Flensburg 

 2 Erhvervsarbejde og merværdi 

 3 Tilgængelighed af faglært arbejdskraft 

 4 Mobilitet og transportbehov 

 5 Infrastrukturel forsyningssikkerhed 

 6 Levekvalitet 

 9 Kultur 

 11 Borgerlig engagement 

 

 

 

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og 
bæredygtige 
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Kvantitativ opgørelse 

 

 
Lejepriserne i Slesvig-Flensborg-distriktet var 5-6 EUR i 2016 og 6-7 EUR pr. kvadratmeter i 2018. Dette 

er beregnet ud fra den gennemsnitlige nettoleje pr. kvadratmeter. I Kreis Nordfriesland var huslejen i 

gennemsnit 2 euro mere pr. kvadratmeter, nemlig 8-9 euro i 2016 og 9-10 euro pr. kvadratmeter i 2018. 

Stigningen mellem 2016 og 2018 på omkring 1 euro pr. kvadratmeter mellem 2016 og 2018 er optaget i 

begge Kreise. Der er ingen tilgængelige data for Slesvig-Holsten.  

Med stigende lejepriser fortsætter betydningen af socialt boligareal med at stige, dvs. aktiv kontrol for at 

gøre det tilgængeligt for disse husstande med lave indkomster og mennesker med særlige behov (ældre, 

handicappede). 

 

Indikatoren "ikke motoriseret køretøjstrafik" blev opsat af distriktet. Den skal registrere antallet af 

„kilometer offentlig transport“ og km „udbudte cykelstier“. Data er i øjeblikket ikke tilgængelig. Denne 

kan i fremtiden vise, hvordan tilbuddet om brug af klimavenlig mobilitet udvikler sig. 

 

Antallet af ofre i Kreis Schleswig-Flensburg – svarer til de sårede eller dræbte personer ved trafikulykker 

pr. 1.000 indbyggere – var 5,7 i 2016 og 5,4 i 2018. For Slesvig-Holsten er dette tal og den let faldende 

tendens mellem 2016 og 2018 sammenlignelig (2016: 5,8, 2017: 5,6, 2018: 5,5). I Kreis Nordfriesland er 

værdien derimod højere (2016: 7,0, 2017: 6,8, 2018: 6,7), og den let nedadgående tendens ses også her. 

 

Arealforbruget i distriktet var 11,2 % i 2016 og markant mindre med 7,1 % i 2018. Denne værdi 

bestemmes ud fra bebyggelse og trafikareal i forhold til bydelens samlede areal. I Slesvig-Holsten er 

jordforbruget næsten konstant men samtidig på højere niveau (2016: 13,2%, 2017: 13,3%, 2018: 13,4%). 

  

 

 
Indikator enhed 2016 2017 2018 

SDG 11 

 

Lejepriser Euro pr. m² 5-6 6-7 6-7 

ikke motoriseret 
køretøjstrafik 

ingen data 

Ofre i trafikeni trafik personskader pr. 
1.000 
indbyggere 

5,7 5,3 5,4 

Arealforbrug in % 11,2 11,2 7,1 

Fritidsområder km² pr. 1.000 
indbyggere 

6,5 6,4 6,4 
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I Nordfriesland forblev jordforbruget næsten identisk mellem 2016 og 2018 på henholdsvis 10,7 og 10,8 

%. Til sammenligning har Kreis Slesvig-Flensborg et godt “gennemsnit” med hensyn til arealforbrug i 

2016/2017; værdien i 2018 er derimod markant lavere. Det er tvivlsomt, om denne tendens til lavt 

jordforbrug vil fortsætte i de følgende år, eller om der kun er tale om en engangstop. 

 

Det rekreative areal – det fritidsområde i km2 pr. 1.000 indbyggere – faldt en smule mellem 2016 og 

2018 fra 6,5 til 6,4 km². I Slesvig-Holsten er disse værdier på et sammenligneligt niveau (2016: 6,2, 2017: 

6,4, 2018: 6,4), men i Kreis Nordfriesland er de meget højere med en opadgående tendens (2016: 8,9, 

2017: 9,8, 2018: 9,8). 
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Mål 12  Ansvarligt forbrug og produktion 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Tildelings-/indkøbsproces etableret på en struktureret måde, første 

tiltag fx inden for genbrugspapir  

 Affald: Overvågning af overtrædelser på det kommercielle område 

 

Ideer og tilgange-

kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

 Første og let implementerbare produktgrupper: Indfør bæredygtige / 

fair indkøb 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

("high-hanging fruit ") 

 Distriktsdækkende introduktion af bæredygtige indkøb med 

tilhørende retningslinjer / bekendtgørelse / serviceinstrukser for 

tildelingsprocesser, strategisk positionering 

 Koncept og tiltag for affaldsforebyggelse og for at undgå madspild - 

som en integreret del af konsultationer, affaldshåndteringskonceptet 

og fritidsundervisning 

 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 forvaltningsomfattende indkøb (f.eks. via GebäudeMgmt SH) 

 Katalog over kriterier for bæredygtighed i indkøb 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-

FL 

særdeles: 

 4 Mobilitets- og transportbehov 

 9 Kultur 

 10 Klima, miljø og sundhed 

 

 

Kvantitativ opgørelse 

 Indikator enhed 2016 2017 2018 

SDG 12 Drikkevandsforbrug liter pr. indb. og dag 136,1 135,5 135,2 

Mængden af affald tons pr. indbyggere 0,4 0,5 ingen data 

 

Drikkevandsforbruget - målt i liter per indbygger og dag - faldt en smule fra 2016 til 2018 fra 136,1 til 

135,2 liter. I Slesvig-Holsten er drikkevandsforbruget per indbygger cirka 8 liter og i distriktet 

Nordfriesland cirka 15 liter under værdien i distriktet Schleswig-Flensborg. Den svage nedadgående 

tendens, det vil sige at bruge mindre drikkevand mellem 2016 og 2018, kan også ses her. Denne indikator 

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 
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kan få større betydning i fremtiden, hvis grundvandsstanden fortsætter med at synke på grund af 

klimaændringer og længere tørre perioder hersker. Tilsvarende foranstaltninger til yderligere besparelse 

af vandforbruget kunne da være nødvendige 

 

Mængden af affald - målt i tons pr. indbygger - steg fra 0,4 ton i 2016 med 100 kg til et halvt ton i forhold 

til 2017. I Nordfriesland er denne værdi højere med 0,8 tons pr. indbygger (2016 og 2017) og i Slesvig-

Holsten med 2,1 tons (2016 og 2017) og dermed 1,6 tons højere end i Kreis Schleswig-Flensburg. 

Foranstaltninger til at øge bevidstheden med det formål at spare og undgå spild kan være nyttige til at 

stabilisere eller sænke dette niveau. 
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Mål 13  Klimaindsats 

 

 
 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Detaljerede koncepter 

 Strukturel forankring i Kreis SL-FL og i netværk 

Ideer og tilgange-

kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

 
 Kommunikation af klimabeskyttelsesmål og bidrag fra forskellige 

målgrupper (“Hvordan kan jeg deltage?”) - hjemmeside, 

arrangementer, fritidsundervisning 

 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

("high-hanging fruit ") 

 
 Analyse af begreberne: Der er behov for klimatilpasningstiltag 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 Mobilitetsforanstaltninger i Kreis SL-FL (administration) 

o Cykelskjulere 

o Ladestandere 

o Køretøjsflåde 

o Medarbejder-støtte til miljøvenlig mobilitet 

 Bæredygtighed: Kriterium for evalueringsmatricen 

 Kystbeskyttelseskoncept findes! 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-

FL 

særdeles: 

 4 Mobilitet og transportbehov 

 5 Infrastrukturel forsyningssikkerhed 

 10 Klima, miljø og sundhed 

 

Kvantitativ opgørelse 

 

For indikatoren moseområder – det svarer til andelen af tørvearealer på naturreservater i forhold til 

tørvearealer i hele distriktsområdet – findes der på nuværende tidspunkt ingen data. Dette kan være en 

meget vigtig indikator i forhold til klimabeskyttelse, da tørvearealer er enorme kulstoflagre. 

 
Indikator enhed 2016 2017 2018 

SDG 13 

 

Moseområder ingen data 

CO2-udledning fra 
kødforarbejdningsindustrien 
og mælkeproduktion 

ingen data 

CO2-udledning - CO2-
udledning fra trafikken 

Referenceværdien mangler stadig at blive afklaret 

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres 
konsekvenser 
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Kødforarbejdningsindustriens og mælkeproduktionens CO2-udledning er beregnet ud fra husdyrenes 

drivhusgasudledning. Der findes endnu ingen data for denne gruppes egen indikator, men den er også en 

vigtig faktor i klimabeskyttelsen. 

 

For indikatoren CO2-emissioner fra trafikken er referenceværdien stadig ved at blive klarlagt. Det er 

tvivlsomt, om det kun er forvaltningens CO2-udledning, der er vist her, eller om disse går ud over dette. 
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Mål 14  Livet i havet 
 

 
 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  På vandområdet påpeger forskellige dokumenter (IUP, Integr. 

Schleiprogramm) vandets dårlige tilstand, både med hensyn til 

tilførslen af næringsstoffer, men også med hensyn til affald. 

 

Ideer og tilgange-kortsigtet  

("low-hanging fruit") 
 Forurening af havene med input og (plastik)affald: integration 

i kommunikation (f.eks. www.artenschaetze.de) samt 

bevidstgørelses- og uddannelsestilbud (se SDG 8: bæredygtig 

turisme) 

Ideer og tilgange - mellemlang 

til lang sigt ("high-hanging 

fruit ") 

 Landbrug som den centrale "justeringsskrue" (se SDG 2): 

langsigtet koncept for fuldt ud at udnytte indflydelse (dialog, 

samarbejde osv.)  

 Implementering af vandrammedirektivet 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 Schlei-renovering, modtagelse af vand, kvælstofforurening 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-FL 

særdeles: 

 8  Uddannelsesmuligheder 

 10 Klima, miljø og sundhed 

 

Kvantitativ opgørelse 

 

Flodkvaliteten er en distriktsindikator, som der indtil nu ikke findes data for. 

Ved at beregne antallet af vandløb med en økologisk tilstandsvurdering på "meget god", "god" eller 

"moderat" i forhold til det samlede antal vandløb, kan middelværdien af åkvaliteten vises i Kreis SL-FL. 

Det kan i fremtiden være et godt grundlag for en gennemskuelig og let kommunikerende vurdering af 

vandkvaliteten. Alt efter resultatet kan tiltag iværksættes eller tilpasses på dette grundlag. 

  

 
Indikator enhed 2016 2017 2018 

SDG 14 Flod kvalitet meget god /  
god / moderat 

ingen data 

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer  

http://www.artenschaetze.de/
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Mål 15  Livet på land 
 

 
 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Omfattende dækning af miljøbeskyttelse, artsbeskyttelse og 

biodiversitet gennem retningslinjer og en detaljeret rapport 

(biodiversitet og sammensætning af vandet i Schlei). 

 Gennem IUP, den økologiske bæredygtighedsstrategi, det 

integrerede Schlei-program og indsatsen inden for 

vandkvalitetsområdet meget omfattende og komplekse koncepter 

og kataloger over tiltag. 

 Forskellige aktiviteter inden for uddannelse og bevidstgørelse, fx 

gennem en hjemmeside. 

 Borgerinitiativet CO2-depot støttet af Kreis SL-FL, den 

forebyggende jordbeskyttelse i byggeforvaltningsprocessen og jord- 

og forurenet grundmatrikel understøtter indsatsen i mål 15. 

Ideer og tilgange-

kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

 at knytte www.artenschaetze.de tættere til distriktets egen 

hjemmeside 

 

 Skal kontrolleres: synliggørelse af biodiversitet, for eksempel ved at 

deltage i "Kommunalt biodiversitet" eller i alliancen inden for 

naturbeskyttelse 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

("high-hanging fruit ") 

 Skovbrug: bæredygtig og tilpasning til klimaændringer 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 –   

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-

FL 

særdeles: 

 10 Klima, miljø og sundhed 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ opgørelse 

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på 
land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af 
biodiversitet 

 

http://www.artenschaetze.de/
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Indikatoren "områder sikret af artsbeskyttelse og miljøplanlægning" blev oprettet af distriktet, og de 

første data er allerede blevet indsamlet. Værdien fastsættes ved at opgøre arealet sikret ved 

artsbeskyttelse og miljøplanlægning i forhold til jord- og skovbrugsarealet. Mellem 2016 og 2018 steg 

denne værdi en smule fra 0,42 til 0,47. 

 

Indikatoren for bæredygtig skovbrug er ved at blive klarlagt, ingen data er tilgængelige. Den af 

Bertelsmann foreslåede beregning vil repræsentere skovarealet med PEFC- eller FSC-certificering i 

forhold til skovarealet som helhed. 

 

Der findes også en tredje, distriktsspecifik indikator for mål 15 - landskabskvalitet og biodiversitet. 

Denne værdi forventes at være tilgængelig fra 2021. Dette beregnes som følger: Faktisk værdi af 

indekset for bestanden af paraplyarter ifølge IUP i forhold til målværdien af indekset for bestanden af 

paraplyarter ifølge IUP. 

  

  Indikator EH 2016 2017 2018 

SDG 15 Gennem artsbeskyttelse og 
Miljøplanlægning sikrede områder 

beregning 
af SL-FL 

0,42 0,44 0,47 

Bæredygtigt skovbrug mangler stadig at blive afklaret 
 

Landskabskvalitet og 
biodiversitet 

Data forventes fra 2021 
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Mål 16  Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

 

 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Mange tværgående forbindelser til FN's bæredygtighedsmål no. 16. 

Kulturprogrammer omhandler specifikt emnet demokrati. 

 Kreis SL-FL giver detaljerede oplysninger om en lang række emner 

og gennem forskellige kanaler. 

Ideer og tilgange-

kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

 Etablere proces for distriktsdækkende strukturer for (borger-) 

inddragelse (defineret proces, "comply or explain") 

 Nøgletal "Planlægningsrelaterede inddragelses procedurer"udvides 

til at omfatte uformel deltagelse 

 Kommunikationskoncept af Kreis SL-FL: Tilgængelighed & let sprog 

 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

("high-hanging fruit ") 

 Etablere interessegrupper 

 Forebyggelse/bekæmpelse af korruption ved hjælp af et koncept – 

compliance 

 Kriminalitetsforebyggelse/reduktion vha. strategi/plan 

 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 Koordinering af compliance (bekæmpelse af korruption) etableres 

→ udarbejdelse af et koncept 

 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-

FL 

særdeles: 

 1 Attraktivt image af Kreis SL-FL 

 9 Kultur 

 12 Administration 

 

Kvantitativ opgørelse 

 Indikator enhed 2016 2017 2018 

SDG 16 Strafbare handlinger Antal strafbare handlinger 

pr. 1.000 indbyygere  

52,5 47,6 46,9 

Gælden Euro pr. indbyggere 1.127 1.061 1.106 

 
Mellem 2016 og 2018 faldt strafbare handlinger fra 52,5 til 46,9 pr. 1.000 indbyggere. Antallet af strafbare 

forhold er således lavere end i Slesvig-Holsten (2016: 71,7, 2017: 65,4, 2018: 63,5) samt Kreis Nordfriesland 

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til 
retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende 
institutioner på alle niveauer 
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(2016: 63,9, 2017: 51,7, 2018: 54,2). Det er stadig tvivlsomt, om der kræves et concept for 

kriminalitetsforebyggelse / reduktion i Kreis Slesvig-Flensborg. 

 

Gælden faldt fra 2016 (1.127 euro pr. indbygger) til 2017 og steg derefter igen til 1.106 euro i 2018. Med 

disse gældsværdier ligger Kreis SL-FL i nogle tilfælde væsentligt under værdierne i Slesvig-Holsten (2016: 

1.473 Euro, 2017: 1.437 Euro, 2018: 1.396 Euro) og Nordfriesland-distriktets værdier (2016: 1.6017 Euro, : 

1.814 Euro, 2018: 1.820 Euro). Det vides ikke, hvordan den nuværende situation ser ud, og hvordan denne 

vil udvikle sig i fremtiden, da den budgetmæssige situation forventes at blive strammere. 
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Mål 17  Partnerskaber for handling 

 
 

Kvalitativ opgørelse 

Kort resultatopgørelse  Regionale partnerskaber - inden for rammerne af IUP, INTERREG, 

tysk-dansk samarbejde af betydning. 

 Forskellige partnerskaber på nationalt og europæisk plan. 

 

Ideer og tilgange-

kortsigtet  

("low-hanging fruit") 

 Fairtrade Kreis 

Ideer og tilgange - 

mellemlang til lang sigt 

("high-hanging fruit ") 

 Partnerskab med regioner/distrikter fra det globale syd 

 

Tilføjelser fra slutnings 

workshop 

 Partnerskab Filippinerne? Uddannelse, sundhedsforvaltning, 

vandforsyning, spildevandshåndtering 

 Første samtaler om partnerskab i Irak (Dohuk-regionen) 

 

Forbindelse til målets 

dimensioner i Kreis SL-

FL 

særdeles: 

 1 Attraktivt image af Kreis SL-FL 

 11 Borgerligt engagement 

 

 

Kvantitativ opgørelse 
 
 
 
 
 

Ingen data er tilgængelige for mål 17, det samme gælder for Slesvig-Holsten og Kreis Nordfriesland. 

Skulle der opstå et partnerskab med det globale syd, kan indikatoren "udgifter til 

udviklingssamarbejde" få mere relevans. Inden for fair trade-produkter kan det også i fremtiden blive 

vigtigt, hvis andelen af disse produkter øges målrettet, for eksempel i administrationens kantine eller 

gennem en erklæring om Fairtrade-distrikt. 

 

 

 

 
Indikator enhed 

SDG 17 
 

udgifter til udviklingssamarbejde inden data 

fair trade-produkter inden data 

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg 
midlerne til at nå målene 

 



 

s i d e  | 43 

4 Distriktsmål og målsætninger 

Alle knap 300 dokumenter, der blev leveret til den kvalitative opgørelse, blev henført til et og i nogle 

tilfælde flere af de 12 distriktsmål "Fremtidssikret Kreis SL-FL 2030". En klar tildeling til et af 

distriktsmålene var mulig for mange dokumenter. Der var flere matchende opgaver til andre dokumenter. 

Der er i alt 370 opgaver til de 12 mål. Der er numeriske udslæt opad frem for alt i distriktsmål 10 klima, miljø 

og sundhed samt mål 7 inklusion, deltagelse og livskvalitet. 

Antallet af dokumenter, der er tildelt hvert distriktsmål, er angivet nedenfor (flere svar muligt): 

 

Måldimensioner 

"Fremtidssikret Kreis SL-FL 2030" 

 

Antal dokumenter, der er tildelt 

denne måldimension 

 

Mål 1   Attraktivt image af Kreis Schleswig-Flensburg 14 

Mål 2   Erhvervsarbejde og merværdi 16 

Mål 3   Tilgængelighed af faglært arbejdskraft 11 

Mål 4   Mobilitet og transportbehov 15 

Mål 5   Infrastrukturel forsyningssikkerhed 15 

Mål 6   Levekvalitet 10 

Mål 7    Inklusion, deltagelse og livskvalitet 74 

Mål 8    Uddannelsesmuligheder 50 

Mål 9    Kultur 24 

Mål 10  Klima, miljø og sundhed 112 

Mål 11  Borgerlig engagement 11 

Mål 12  Administration  18 

 

Derudover blev det evalueret, i hvilket omfang de dokumenter, der er tildelt de 12 distriktsmål, bidrager 

til FN's 17 bæredygtighedsmål. På denne måde kan begge målsystemer kobles sammen, og deres 

interaktioner kan vises. 

Dette blev vist grafisk for hvert af de 12 distriktsmål. Jo større andelen er i cirkeldiagrammet eller det 

respektive SDG-ikon til venstre, jo mere betales der til det respektive FN's bæredygtighedsmål gennem 

det tilsvarende distriktsmål. Mål 1 og 2 er indsat her som eksempler, mål 3 til 12 findes i bilaget. 
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Figur 9: Forbindelser og interaktioner mellem distriktsmål 1 og FN's 17 bæredygtighedsmål 

Figur 10: Forbindelser og interaktioner mellem distriktsmål 2 og FN's 17 bæredygtighedsmål 
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5 Udsigt i fremtiden 
I resultatworkshoppen blev åbne spørgsmål, ønsker og uklare aspekter behandlet, som er vigtige for det 

videre arbejde i gruppen. 

 Fokus på økonomi: Bæredygtighed vs. lønsomhed - langsigtet perspektiv bør repræsentere 

national økonomi, ikke kun erhvervsøkonomi. 

 Hvilke kriterier lægges til grund for fastlæggelsen af budgettet? - Bæredygtighedskriterier bør 

indgå i projekt- og budgetplanlægning. 

 Mål "Bæredygtighedstjek": Projekter, ideer, opgaver osv. skal tjekkes for emnet bæredygtighed. 

Aspekter af bæredygtighed er indarbejdet i implementeringen. Netværk er et vigtigt aspekt. 

 

Generelt er der følgende tilgange til yderligere forankring af FN's 17 bæredygtighedsmål i Kreis Schleswig-

Flensburg: 

1. Udvikling af en integreret bæredygtighedsstrategi (se 3.1 Overordnede overvejelser: 

Indførelse af en integreret bæredygtighedsstrategi) med en vision/model, strategiske mål og tiltag 

med passende ressourcer; eller / og parallelt: 

2. Beslutning og implementering af tiltag relateret til bæredygtighed. Her bør der prioriteres 

baseret på effektivitet og målopfyldelse. 

Det ideelle ville være først at udvikle bæredygtighedsstrategien og på baggrund heraf integrere de 

strategiske og operationelle mål fra distriktsmålene, eventuelt udvikle nye og tage beslutning im dem. Ud 

fra dette kan konkrete tiltag overvejes og implementeres. Hvis strategiprocessen forsinkes, kan 

målrettede tiltag igangsættes i overgangsfasen. Det viser sig dog ofte, at grundlæggende beslutninger er 

vigtige i en tværgående proces med tværgående problemstillinger. Det anbefales derfor at igangsætte den 

strategiske proces på kort til mellemlang sigt. 

 

Bæredygtige indkøb til Kreis Schleswig-Flensburg 

Ifølge Forbundsministeriet for Miljø, Naturbeskyttelse og Nuklear Sikkerhed har offentlige indkøb en stor 

andel i indkøb af produkter og tjenester i hele Tyskland med et volumen på omkring 500 milliarder Euro. 

Mængdemæssigt er kommuner og distrikter langt de største offentlige indkøbere med en andel på 58 %, 

foran delstaterne og den føderale regering. Den offentlige sektor kan således udvikle en løftestang og 

markant stimulere markedet for efterspørgslen efter bæredygtige produkter, tjenester og innovation og 

dermed bidrage til vor tids sociale og miljømæssige udfordringer. Det vil derfor være tilrådeligt gradvist at 

tilpasse indkøb (tildeling/indkøb) af Kreis Schleswig-Flensburg til sociale og økologiske kriterier  
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6 Bilag 

 

 

 

 

  

Figur 12 og 13: Forbindelser og interaktioner mellem distriktsmål 3 og 4 og FN's 17 bæredygtighedsmål 



 

s i d e  | 47 

 

 

 

 

 

  

Figur 14 og 15: Forbindelser og interaktioner mellem distriktsmål 5 og 6 og FN's 17 bæredygtighedsmål 
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Figur 16 og 17: Forbindelser og interaktioner mellem distriktsmål 7 og 8 og FN's 17 bæredygtighedsmål 
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Figur 18 og 19: Forbindelser og interaktioner mellem distriktsmål 9 og 10 og FN's 17 bæredygtighedsmål 
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Figur 20 og 21: Forbindelser og interaktioner mellem distriktsmål 11 og 12 og FN's 17 bæredygtighedsmål 


