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1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen
Sags ID: EMN-2019-02240
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
VMU

Sagsfremstilling
Dagsordenen for mødet skal godkendes.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra John Lamp Henriksen (C), Claus Reimann Petersen, Thomas Svane
Christensen.

Bilag

.
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2 (Åben) Fokusområder
Sags ID: EMN-2019-02240
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
VMU

Sagsfremstilling
Af Verdensmålsudvalgets kommissorium fremgår det, at formålet med
Verdensmålsudvalgets arbejde er at sætte FN´s 17 verdensmål på dagsordenen i
Frederikshavn kommune og fremme en bæredygtig udvikling i kommunen som
virksomhed. Verdensmålsudvalgets kommissorium er vedlagt
Verdensmålsudvalget er nedsat i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4 og består af
følgende medlemmer:
• Borgmester (formand)
• 1 repræsentant for hvert parti i byrådet
• Formand for Frederikshavn Forsyning A/S
• Kommunaldirektør
• Direktør for Frederikshavn Forsyning A/S
• Repræsentant for erhvervslivet (udpeges af Frederikshavn Erhvervsråd)
• Repræsentant for de lokale uddannelsesinstitutioner (udpeges af de lokale
uddannelsesinstitutioner)
Verdensmålsudvalgets opgaver er bl.a. at skabe en kobling mellem kommune, borgere,
uddannelse og erhvervsliv med henblik på at udbrede arbejdet med bæredygtighed i
lokalsamfundet, at samle og koordinere kommunale initiativer vedrørende verdensmålene
og bringe dem i spil i byrådet og de stående udvalg samt at igangsætte konkrete
indsatser.
Byrådet godkendte på mødet d. 26. maj 2021, at værdierne i Modtagestationen
Vendsyssel, ca. 2,9 mio. kr. tillægges Verdensmålsudvalget til disponering.
Verdensmålsudvalget besluttede på mødet i september 2021, at midlerne løbende
anbefales til relevante bæredygtige projekter.
Med udgangspunkt i kommissoriet og de bevilgede midler har Verdensmålsudvalget fra
udvalgets start i marts 2020 til ultimo december 2021 truffet beslutning om:
• godkendelse af den endelige DK2020 Klimaplan
• afholdelse af en verdensmålsuge i september (uge 36) 2022
• tilslutning til etablering af NaboGo samkørselsplatform
• tiltrædelse af en fælles strategi for fælles kommunale samarbejder på
klimaområdet og DK2020 samarbejdet mellem de nordjyske kommuner og
regionen
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•

høringssvar til kommunens indkøbs- og udbudspolitik, som har mundet ud
konkrete målsætninger og handleplaner, om hvordan kommunen kan opnå øget
bæredygtighed gennem indkøb og udbud i praksis

I samme periode er Verdensmålsudvalgets blevet præsenteret for og har haft
efterfølgende drøftelser om:
• ”Bæredygtigt nybyggeri og energioptimering i eksisterende byggeri”
• Bæredygtighedsstrategi for Skagen Havn
• ”Kommunikation og formidling til borgere om bæredygtighed”
• Verdensmålene – set i et uddannelsesperspektiv delt op i grundskole og
ungdomsuddannelse
• Verdensmålene – set i et erhvervsperspektiv
Med baggrund i ovennævnte foreslås det, at det nye Verdensmålsudvalg drøfter, hvordan
udvalget skal arbejde fremadrettet, og hvilke områder udvalget ønsker at have fokus på.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at det fastlægges hvilke hovedområder, der skal
arbejdes med i de kommende år.

Beslutninger:
Fokusområder:
Verdensmålsudvalget er styregruppe for DK2020 Klimaplanen og dermed også ansvarlig
for udrulning af planen.
Hvordan skaber vi som kommune skabe følgeskab/fællesskaber omkring de 17
verdensmål? - lokale ambassadører
Oplæg herom på næste møde (maj)
Som styregruppe for Energibyen vil der være løbende fokus på arbejdet i regi heraf.
Fokus på at gøre verdensmålene til hverdagsmål – det skal være nemt og lettilgængeligt
at bidrage til en bæredygtig omstilling og hverdag.
Involvering af børn og unge – institutioner, skoler.
Skal også være et fokus i Børn og Ungeudvalget.
Der skal skrues meget mere op for fortælling om og dermed synliggørelse af de
bæredygtige tiltag, vi allerede arbejder med i Frederikshavn kommune.
Som inspiration hertil være undersøgende på, hvordan andre kommuner arbejder med
kommunikation og synlighed i forbindelse med bæredygtighedsprojekter.
Hvordan undgår/mindsker vi madspild?
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Opmærksomhed på hvordan vi kan indgå i nyttige partnerskaber – private og offentlige.
Afbud fra John Lamp Henriksen (C), Claus Reimann Petersen, Thomas Svane
Christensen.

Bilag
1. Verdensmålsudvalg -kommissorium dec. 2019 (DokumentID: 6604402 - EMN-2019-02240)
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3 (Åben) Verdensmålene – set i perspektiv fra Frederikshavn
Forsyning
Sags ID: EMN-2019-02240
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
VMU

Sagsfremstilling
Hvordan kan Frederikshavn Forsyning bidrage til at løse de udfordringer, der ligger i at nå
verdensmålene?
Hvordan kan partnerskaber/nye samarbejder være med til, at Frederikshavn Forsyning
bliver endnu bedre til at løse udfordringerne?
Direktør for Frederikshavn Forsyning Claus Reimann Petersen vil give nogle bud på
ovennævnte spørgsmål og udfolde Frederikshavn Forsynings strategi for verdensmålene,
og hvordan den udmøntes i praksis ned i de enkelte selskaber.
Der lægges op til efterfølgende debat i udvalget.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at indlægget og efterfølgende drøftelse tages til
efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Forsyningen ønsker at skærpe indsatsen inden for de verdensmål, som er direkte
forbundet med Forsyningens primære virke:
Klimaindsats
Ansvarligt forbrug og produktion
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energi
Industri, innovation og infrastruktur
Gennemgang af (og forventet) udvikling i udledning af CO2 for perioden 1990-2030.
Den nationale målsætning er at nå 70% reduktion i CO2 og 55% vedvarende energi i
2030.
Forsyningen vil ligge over det mål i 2030, og faktisk forventes målet nået tidligere end år
2030.
Afbud fra John Lamp Henriksen (C), Claus Reimann Petersen, Thomas Svane
Christensen.
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Bilag

.
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4 (Åben) Konkretisering af indsatser i forhold til DK2020 Klimaplan
Sags ID: EMN-2019-02240
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
VMU

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog i marts 2021 DK2020 klimaplanen, og forpligtede sig hermed til, at
påbegynde implementering af tiltag i overensstemmelse med Parisaftalen.
I realiseringsfasen er der brug for mange lokale aktørers bidrag. Det er derfor vigtigt, at
realiseringsfasen tilrettelægges ud fra et bredt samfundsperspektiv, hvor involvering og
mobilisering af virksomheder og lokalbefolkning er udgangspunktet.
Direktionen har sat gang i arbejdet med realisering af DK2020 klimaplanens
handlingskatalog, der sigter mod at nå følgende mål og delmål
1. Mål: Kommunen som geografisk område skal være emissionsneutral i 2050.
2. Mål: Styrke kommunens modstandsdygtighed over for klimaforandringer
3. Delmål 1: Indfri den danske regerings 2030-klimamål ved at kommunen som
geografisk område reducerer sin CO2-udledning i 2030, svarende til 70% af kommunens
udledning i 1990.
4. Delmål 2: Frederikshavn Kommune som geografisk område skal være forsynet med
100% vedvarende energi i 2030.
Arbejdet tager udgangspunkt i, hvordan vi som kommune kan gå foran med eksempler,
der kan inspirere borgere, virksomheder og foreninger og samtidig være med til at
skubbe på og være igangsætter for deres ideer og handlinger, der bidrager til
klimaplanens målsætninger.
Direktionen har sammen med den kommunale chefgruppe udpeget 6 konkrete temaer og
pt. nedsat 5 arbejdsgrupper, som skal komme med bud på, hvordan vi som kommune
kan bidrage til øget bæredygtighed.
Det drejer sig om temaerne:
Affald
Madspild
Biodiversitet
Cirkulær økonomi
Infrastruktur og mobilitet
På mødet præsenteres udvalget for nogle af arbejdsgruppernes bud på konkrete
handlinger.
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Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Afbud fra John Lamp Henriksen (C), Claus Reimann Petersen, Thomas Svane
Christensen.

Bilag

.
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5 (Åben) Orientering om Verdensmålsugen
Sags ID: EMN-2019-02240
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
VMU

Sagsfremstilling
Verdensmålsugen afholdes i uge 36 (5.- 11. september) 2022.
Koordineringsgruppen (intern gruppe) arbejder pt. med at skabe synlighed om
bæredygtige aktiviteter, der sker rundt om i kommunen som optakt til verdensmålsugen,
og hvordan verdensmålene kan blive til hverdagsmål.
Det sker primært på kommunikationsplatformen ”Frederikshavn for Målene” – som
omfatter en hjemmeside, en Facebook og Instagram, som hver især henvender sig til
forskellige målgrupper.
Desuden arbejder gruppen med at få ideer til aktiviteter, som er fordelt ud i hele
kommunen, og som udgangspunkt aktiviteter, der repræsenterer alle 17 verdensmål.
Vi er samtidig opmærksomme på, at kommunens egne centre og institutioner byder ind
med aktiviteter, der både kan være en inspirations- og motivationsfaktor for andre
aktører, og som samtidig viser, at kommunen går foran.
Vi inviterer alle til at kunne byde ind med en aktivitet, dels via vores sociale medier, dels
via forskellige foreningers nyhedsbreve og ved direkte henvendelser til personer,
virksomheder og foreninger, som tidligere har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i
verdensmålsugen.
Koordineringsgruppen har udarbejdet en digital flyer (tryk på Invitation) som netop
tænkes omdelt i diverse nyhedsbreve, netværk og øvrige steder, hvor det vil være
relevant.
Til markedsføring af Verdensmålsugen har vi også fået ”wrappet” nogle af kommunes
biler, se vedlagte billeder.
Vi lægger op til, at bibliotekerne i Skagen, Ålbæk, Frederikshavn, Sæby og Østervrå
danner fysisk ramme for information op til og under verdensmålsugen.
Derudover har vi gang i et samarbejde med kommunes norske venskabsby Larvik om at
få besøg af unge herfra, som sammen med unge fra Frederikshavn kommune skal drøfte
og arbejde med verdensmålene.
Verdensmålsugen er blevet præsenteret for Distriktsrådet med opfordring til, at byerne
deltager med bæredygtige aktiviteter i ugen. I den sammenhæng er der aftalt med
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foreningen LandsbyLØBET Frederikshavn Kommune, at der afholdes et verdensmålsløb
lørdag d. 10. september. Ruten er endnu ikke fastlagt.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Afbud fra John Lamp Henriksen (C), Claus Reimann Petersen, Thomas Svane
Christensen.

Bilag
1. Logo på biler - FOR MÅLENE - Frederikshavn kommune (DokumentID: 6590763 - EMN-2019-02240)
2. Invitation - kopi af digital flyer (DokumentID: 6591095 - EMN-2019-02240)
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6 (Åben) Invitation til SETS II konference
Sags ID: EMN-2019-02240
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
VMU

Sagsfremstilling
SETS II konferencen afholdes på Color Hotel Skagen onsdag d. 27. april 2022.
Se vedlagte program.
Deltagerne på konferencen vil være repræsentanter fra erhvervsliv, vidensinstitutioner,
brancheorganisationer og politikere.
SETS (Skandinavisk Elektrisk Transport System II) er et EU-finansieret projekt, som
dækker Kattegat-Skagerrakområdet). Projektet omhandler grøn omstilling af
erhvervshavne og overgang til elektrisk drift, herunder batteridrift.
Projektperioden løber fra medio 2019 til og med medio 2022, inkl. forlængelse på grund
af Covid-19.
Det er Skagen Uddannelsescenter (SUCC), som er leadpartner.
Frederikshavn kommune, Frederikshavn Havn og Skagen Havn er partnere i projektet.
De øvrige projektpartnere er:
Sotenäs Kommune, Sverige
Hirtshals Havn
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Aarhus Universitet
MOSS Havn, Norge
Konferencen er en afslutningskonference, som overordnet omhandler præsentation af
hidtil opnåede resultater og gensidig inspiration til yderligere bæredygtig udvikling også
efter projektperioden.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at udvalgets medlemmer tilkendegiver om de ønskes
tilmeldt konferencen.

Beslutninger:
Foreløbig har Karl Erik Slynge og Thomas Hjort tilkendegivet, at de deltager.
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Afbud fra John Lamp Henriksen (C), Claus Reimann Petersen, Thomas Svane
Christensen.

Bilag
1. Program for SETS II konference d. 27. april (DokumentID: 6590761 - EMN-2019-02240)
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7 (Åben) Fastlæggelse af mødeplan og mødetidspunkt for 2022
Sags ID: EMN-2019-02240
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
VMU

Sagsfremstilling
Verdensmålsudvalget fungerer i indeværende byrådsperiode.
Forslag til mødeplan for 2022 fremgår nedenfor:
Tirsdag den 17. maj kl. 16-18
Torsdag den 25. august kl. 16-18
Mandag den 10. oktober kl. 16-18
Torsdag den 15. december kl. 16-18

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at mødeplan for 2022 godkendes

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra John Lamp Henriksen (C), Claus Reimann Petersen, Thomas Svane
Christensen.

Bilag

.
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Bilagsforside
Dokument Navn:

Verdensmålsudvalg -kommissorium dec. 2019.pdf

Dokument Titel:

Verdensmålsudvalg -kommissorium dec. 2019

Dokument ID:

6604402

Placering:

Emnesager/Verdenmålsudvalg - §17, stk. 4/Dokumenter

Dagsordens titel

Fokusområder

Dagsordenspunkt nr

2

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Verdensmålsudvalg (§17, stk. 4)
Kommissorium
Baggrund
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling sætter mål for, hvordan verden opnår miljømæssig,
økonomisk og social bæredygtighed, og er tiltrådt af alle FN´s medlemslande. Det er nu op til nationer,
regioner, kommuner, virksomheder og organisationer at fokusere deres indsatser på at opfylde målene.
Frederikshavn Kommune har gennem en årrække arbejdet med bæredygtighed i form af bl.a. Energibyen,
som arbejder hen i mod, at hele Frederikshavn kommune er overgået til vedvarende energi inden
udgangen af 2030. Samtidig har der været en række tiltag, som også peger i retning mod mere bæredygtige
løsninger. Eksempelvis er vi klimakommune, som betyder, at vi har forpligtet os til at reducere kommunens
egen CO2-udledning med 3 % pr. år i perioden fra 2007 til 2025. Det har betydet stort fokus på
energioptimering af kommunens bygninger, forbedret brændstoføkonomi i transporten og ikke mindst
opførelse af moderne og energirigtige byggerier.
Derudover er Frederikshavn Kommune sammen med 19 andre danske kommuner (DK2020) udvalgt til at
følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden. Målet er at bidrage til udviklingen af
handlingsorienterede klimaplaner og dermed opnå reduktioner i udledning af drivhusgasser, der lever op til
Parisaftalens 1,5oC målsætning.
Det ligger derfor helt naturligt for Frederikshavn Kommune at arbejde med bæredygtighed og tage et
bæredygtigt ansvar. Ved at arbejde med alle FN´s 17 verdensmål vil Frederikshavn Kommune arbejde
endnu bredere med bæredygtighed og bruge verdensmålene som pejlemærker for en bæredygtig udvikling
i hele lokalsamfundet.
Af forslag til byrådets kommende udviklingsstrategi fremgår det, at byrådet vil tage del i ansvaret for at
opfylde FN’s 17 verdensmål. Som et led heri nedsættes et Verdensmålsudvalg, hvis arbejde og anbefalinger
skal være med til at sikre, at udviklingsstrategiens ambitioner om en bæredygtig udvikling indfries.
Formål
Formålet med Verdensmålsudvalgets arbejde er at sætte FN´s 17 verdensmål på dagsordenen i
Frederikshavn kommune og fremme en bæredygtig udvikling i kommunen som virksomhed. Det kan
eksempelvis være i forhold til indkøb, udbud, i folkeskolen, velfærd, transport, forbrug og byudvikling.
Verdensmålsudvalget skal sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne bruge verdensmålene
som trædesten for nye muligheder for udvikling på bæredygtige præmisser. Det skal på sigt yderligere være
med til at skabe nye arbejdspladser og uddannelsestilbud samt være et tiltrækningsparameter for både
virksomheder og borgere.
Udvalget skal være med til at gøre det nemmere for alle aktører i lokalsamfundet at arbejde med
verdensmålene. Arbejdet med at opfylde målene skal kunne måles i en eller anden form for på den måde at
vise, at Frederikshavn kommune som lokalsamfund rykker i en mere bæredygtig retning. Målingerne kan
være på baggrund af data, vi allerede har i forvejen, eller det kan være målt på indikatorer, som er
udarbejdet på baggrund af de enkelte verdensmål.
Verdensmålsudvalget har Energibyen og FN´s 17 verdensmål som fokusområder.

1

Principper for Verdensmålsudvalgets arbejde
Verdensmålsudvalget er nedsat af og refererer til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget kan tildele udvalget beslutningskompetence.
Opgaver
Verdensmålsudvalgets opgaver er
•
•
•
•
•

at skabe en kobling mellem kommune, borgere, uddannelse og erhvervsliv med henblik på at
udbrede arbejdet med bæredygtighed i lokalsamfundet
at samle og koordinere kommunale initiativer vedrørende verdensmålene og bringe dem i spil i
byrådet og de stående udvalg
at varetage opgaven som styregruppe for Energibyen
at igangsætte konkrete indsatser – eksempelprojekter, borgerrettede kampagner, partnerskaber
m.v.– inden for udvalgets to fokusområder
at bidrage til formidling af Frederikshavn kommunes arbejde med verdensmålene

Udvalgets sammensætning
Verdensmålsudvalget er nedsat i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4 og består af følgende 12
medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Borgmester (formand)
1 repræsentant for hvert parti i byrådet (A, V, DF, SF, UP og Ø)
Formand for Frederikshavn Forsyning A/S
Kommunaldirektør
Direktør for Frederikshavn Forsyning A/S
Repræsentant for erhvervslivet (udpeges af Frederikshavn Erhvervsråd)
Repræsentant for de lokale uddannelsesinstitutioner (udpeges af de lokale
uddannelsesinstitutioner)

Ud over de 12 faste medlemmer kan udvalget invitere gæster udefra afhængig af hvilke temaer, der er på
dagsordenen. Der kan være tale om boligforeninger, faglige organisationer, Handicaprådet, Danmarks
Naturfredningsforening, Ungeklimarådet, Energibyens klimaambassadører og diverse foreninger.
Verdensmålsudvalget betjenes af Energibyen og Udvikling og Erhverv.
Verdensmålsudvalget fungerer i indeværende byrådsperiode.
Økonomi
De respektive centre bidrager med medarbejderressourcer til planlægning og gennemførelse af arbejdet
med de enkelte temaer, som drøftes i Verdensmålsudvalget.
Økonomiudvalget kan beslutte, at der disponeres over midler fra Økonomiudvalgets bevillingsområde.
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Program
Session 3

• Velkomst v, Birgit S. Hansen,

borgmester Fredrikshavn Kommune

• Præsentation af SETS II
• Keynote speaker

Maria Wetterstrand

Session 1
• Fremtidsudsigterne for den

maritime sektor

Jakop Dalunde, medlem af Europa 		
Parlamentet og medlem af TRAN-udvalget (S)

• Vigtigheden af et stærkt nordisk

samarbejde på tværs af grænserne

Flemming Møller Mortensen, minister 		
for Nordisk samarbejde (DK)
Kjersti Bjørnstad, statssekretær og
ansvarlig for Interreg i Norge (N)

Session 2
• Forsyningssikkerhed og

infrastruktur i Norden

• Havnenes rolle i den europæiske 		

maritime transportstrategi.

Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør
Norske Havne (N)

Konference
Program
27 APRIL 2022
08.30 - 17.00
COLOR HOTEL
SKAGEN - DANMARK
sets-kask.eu

• Grøn omstilling af den maritime sektor
Jens P. Buchhave, CEO Rederiet Terntank
(S / DK)
Maria Bos, direktør PLUG (N)

Elisabeth Lönne, Trade Director Stena Line (S)

Session 4
• Kobling mellem kommunernes

klimaplaner og havnenes
grønne strategier

Bahram Dheghan, Chefkonsulent Energibyen
Frederikshavn Kommune (DK)

• Hvordan omsættes grøn energi

til handling?

Vegard Ravn, universitetslektor på
Universitetet Sør-Øst Norge (N)

• Energy Management Systems Et Interreg-projekt, hvor vi
sammen bygger fremtiden
elektrificerede havne

State of the Art

Ishita Sharma, Research Assistant
Aarhus Universitet

Paneldebat

