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Kortlægning af verdensmål i Greve Kommune 
Verdensmål og delmål er hentet fra Verdensmålene.dk, hvor man også kan finde indikatorer. 

Verdensmål nr. 3, 4, 8, 11, 12, 13 og 17 er de syv verdensmål, som ifølge KL alle vedrører de kernevelfærdsopgaver, kommunerne beskæftiger sig 
med. (Kommunernes fælles indsats for verdensmålene, p. 8) 

Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrup-
per 

Planstrategi  

Trivsel og et sundt liv for alle er et overordnet mål, der arbejdes med på tværs af mange centre i Greve Kommune. Målet er en integreret del af centrenes 
arbejde. Fokus på trivsel indgår som en central del af hverdagen i eksempelvis daginstitutioner og skoler. På disse områder er trivsel som fokusområde lige-
ledes fastsat i lovgivningen. Sundhedsplejens og ældreplejens arbejde har også fokus på et sundt liv for alle. 
 
I Greve Kommunes arbejde med at udmønte effektmålene fra kommunens politikker er der en lang række effektmål, der er med til på et overordnet plan at 
understøtte verdensmål nummer 3. Som eksempel kan nævnes effektmålet fra Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken: ”For at fremme mental og fysisk sundhed 
ønsker vi, at flere unge i Greve fastholdes i de organiserede og selvorganiserede forenings- og fritidsaktiviteter”. Der kan også nævnes effektmålet fra Sund-
heds- og Psykiatripolitikken om, at ”Flere sårbare og udsatte voksne har et godt og mentalt helbred uden overvægt, uden rygning og med et alkoholindtag 
under højrisikogrænsen”. 
3.1 Inden 2030 skal den globale mødredødelighed reduceres til under 
70 dødsfald pr. 100.000 levendefødte. 

  

3.2 Inden 2030 skal der sættes en stopper for dødsfald blandt nyfødte 
og børn under 5 år, der kan forebygges, med en målsætning i alle lande 
om at reducere den neonatale dødelighed til maksimalt 12 dødsfald pr. 
1000 levendefødte, og reducere dødelighed hos børn under 5 år til 
maksimum 25 dødsfald pr. 1.000 levendefødte fødsler.  

  

3.3 Inden 2030 skal der sættes en stopper for epidemier af AIDS, tu-
berkulose, malaria og negligerede tropiske sygdomme, og sygdomme 
som hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme 
skal bekæmpes. 

  

3.4 Inden 2030 skal præmatur dødelighed, som følge af ikke-smit-
somme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse 
og behandling samt fremme af mental sundhed og trivsel.  

  

3.5 Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder narkotika-
misbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes. 

Sundheds- og Psykiatripolitik Forebyggende målrettet indsats 
overfor misbrug blandt unge (projekt 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://www.kl.dk/media/7996/kl_handlingsplan_verdensmaal_2018.pdf
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

Ung i balance fra 2020). Samarbejde 
mellem Sundhed & Pleje, Skoler & 
Dagtilbud og Børn & Familier 
 
Indsatser i Greve Rusmiddelcenter. 
 
KFI handleplan. 

3.6 Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster 
som følge af trafikulykker halveres. 

Trafiksikkerhedsråd 
Trafiksikkerhedsplan 

Færdselslære i Ungdomsskolen som 
daghold for folkeskolerne og som en 
del af knallertundervisningen. 

3.7 Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og repro-
duktive sundhedstjenester, herunder familieplanlægning, oplysning og 
uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier 
og programmer.  

Seksualvejledning i Folkeskolen  
Den kommunale sundhedspleje 

Emnet sundheds- og seksualunder-
visning og familiekundskab er et obli-
gatorisk emne i folkeskolen fra bør-
nehaveklasse til 9. klasse. Undervis-
ningen er opdelt i tre trinforløb: Bør-
nehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. 
klasse og 7.- 9. klasse. 
 
Der er seksualundervisning i Ung-
domsskolen som dagshold for folke-
skolernes udskolingsklasser. 
 
 

3.8 Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse 
mod økonomiske risici, adgang til livsvigtige sundhedsydelser af høj 
kvalitet, og adgang til sikker og effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og 
vacciner til en overkommelig pris for alle. 

  

3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af ud-
sættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening og 
kontaminering, væsentligt reduceres.  

(Ikke formuleret i Sundheds- og psyki-
atripolitik) 

Kommunale ejendomme renoveres 
ved behov, for at fjerne miljø- og 
helbredsskadelige stoffer i bygnin-
gerne/indeklimaet (PCB, skimmel-
svamp m.v.) 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

 
Grundvandsindsats. 
 
Gennem kommunens generelle mil-
jøindsats sættes krav til virksomhe-
dernes udledning af farlige stoffer.   
 
Der foretages ligeledes et stort ar-
bejde med at kildeopspore sygdoms-
fremkaldende stoffer i spildevands-
system, samt overvågning af jord der 
flyttes, så evt. jordforurening ikke 
spredes. Indvindingsplan forebygger 
drikkevandsforureninger. Kommu-
nen tjekker som noget ekstraordi-
nært om virksomheder har de rette 
tilbageløbssikringer så drikkevandet 
ikke forurenes. 
 
Kommunale ejendomme renoveres 
ved behov, for at fjerne miljø- og 
helbredsskadelige stoffer i bygnin-
gerne/indeklimaet (PCB, skimmel-
svamp m.v.) 

3.a Implementering af WHO’s (Verdenssundhedsorganisationen) Ram-
mekonvention vedrørende Tobakskontrol i alle lande, som relevant, 
skal styrkes. 

Sundheds- og psykiatripolitikken har 
fokus på vigtigheden af, at befolknin-
gen i Greve Kommune har et godt hel-
bred, blandt andet uden røg.  
 
Udgangspunktet er at hjælpe borgere i 
unge-, voksen-, senior- og ældreliv til 

Rygestopkurser for borgere i ungeliv, 
voksenliv og seniorliv udgør Greve 
Kommunes indsats.  
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

at kvitte tobakken, gennem tilbud om 
rygestopkurser.  
 

3.b Forskning og udvikling af vacciner og medicin til behandling af 
smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme skal støttes, og primært in-
denfor områder, som påvirker udviklingslandene, fremmer adgang til 
livsvigtig medicin og vacciner til en overkommelig pris i overensstem-
melse med Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og Offentlig Sundhed, 
og som bekræfter udviklingslandenes ret til i fuldt omfang at anvende 
bestemmelserne i Aftalen om Handelsrelaterede Intellektuelle Ejen-
domsrettigheder vedrørende fleksibilitet i beskyttelsen af offentlig 
sundhed, og især at sikre adgang til medicin for alle. 

  

3.c Der skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og 
rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejds-
styrken i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande og de ud-
viklingslande, som består af småøer. 

  

3.d Alle lande, og især udviklingslandene, skal styrke deres kapacitet 
for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og glo-
bale sundhedsrisici. 

  

 

Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

4. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles 
muligheder for livslang læring 

Biblioteksloven Ungdomsskolens, musikskolen, bil-
ledskolen og performanceskolens til-
bud har stort fokus på lige mulighe-
der for begge køn. (Se evt Greve Kul-
tur-Bases arbejde med de 17 Ver-
densmål). 

Greve Kommune har fokus på, at alle børn og unge bliver rustet til at klare sig så godt som muligt i voksenlivet. Det sker i hele børne- og ungelivet, da en 
tidlig og kontinuerlig indsats er meget vigtig for børns og unges udvikling. I Børne- og Ungepolitikken er der fokus på faglig udvikling gennem effektmålet 
”Der er faglig progression for alle unge uanset deres forudsætninger”.  
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

For at fremme alle børns muligheder for livslang læring har Greve Kommune et stort fokus på tidlig indsats. Eksempelvis afspejler effektmålet ”Flere børn 
udvikler fra de er helt små et alderssvarende sprog og en alderssvarende motorisk udvikling som grundlag for fortsat udvikling” dette fokus.  
4.1 Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gra-
tis, rummelig grundskoleuddannelse i høj kvalitet, der fører til rele-
vante og effektive læringsresultater. 

Grundskole 
Børne- og Ungepolitikken 
 

Skolerne har konkrete planer for, 
hvordan de arbejder med faglig pro-
gression. 
 
Biblioteket bidrager med skolesam-
arbejde og forløb om informations-
søgning og kildekritik. 

4.2 Inden 2030 skal alle piger og drenge sikres adgang til tidlig barn-
domsudvikling, omsorg og før-skoleundervisning af høj kvalitet, så de 
er klar til grundskoleundervisningen. 

Børne- og Ungepolitikken 
Daginstitutioner 
Musikskolen 

Sprog- og motorikarbejde. 
Tidlig indsats. 
 
Biblioteket laver læsefremmende 
forløb for daginstitutioner. 
 
Greve Kultur-Bases musikkonsulent 
arbejder med børnene i institutio-
nerne og det pædagogiske personale 
omkring musik, sang og motorik, for 
at sikre at børnene er klar til at mod-
tage undervisning, når de starter i 0. 
klasse.  

4.3 Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til tek-
nisk, erhvervs- og højere uddannelse, herunder universitet, i høj kvali-
tet og til en overkommelig pris. 

 Biblioteket stiller materialer og vej-
ledning til rådighed for studerende. 
 
Ungdomsskolen stiller ekstraunder-
visning til rådighed for alle unge i 
kommunen, så de kan øge deres mu-
ligheder for fremtidig uddannelse. 
Ungdomsskolen stiller undervisning 
til de særligt talentfulde til rådighed 
for de unge i Greve Kommune. 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

4.4 Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante fær-
digheder, herunder tekniske og erhvervsfærdigheder, for ansættelse, 
anstændige job og iværksætteri, øges væsentligt. 

Grundskole og sammenhængende un-
geindsats 

Biblioteket fremmer med sit Maker-
space muligheden for at opnå tekni-
ske færdigheder. 
 
Ungdomsskolen har en række samar-
bejdsprojekter, der øger de unges 
indsigt til de forskellige muligheder, 
der er for efterfølgende uddannelse. 
Pt har Ungdomsskolen et samar-
bejde med Køge Ungdomsskole hvor 
en række unge, der har behov for at 
komme lidt væk fra de vante ram-
mer, kommer ud og laver film med 
andre unge. Dette for at styrke deres 
selvværd, og kunne vende tilbage 
med fornyet energi og gåpåmod. 
Ungdomsskolen har netop indgået 
aftale med Ungdomsbyen og ZBC om 
et forløb, der skal styrke de unges 
indsigt i den sundhedsfaglige verden, 
og videre til de håndværksfaglige 
områder. 

4.5 Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelse afskaffes, 
og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og er-
hvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med han-
dicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer. 

  

4.6 Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både 
mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne. 

Grundskole 
Biblioteksloven 
Folkeoplysning 
Børne- og Ungepolitikken 

Biblioteket laver læsefremmende 
indsatser. Tilbud til læsesvage ele-
ver, fx læsehunde, biblioteket stiller 
lydbøger etc. til rådighed. 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

Bugtskolen og Kirkemosegaard –re-
sultatmålet ifm. at sikre faglig pro-
gression for alle børn og unge uanset 
deres forudsætninger, omhandler at 
opnå læsefærdigheder således at 
eleven rykker sig indenfor læseha-
stighed og/eller rigtighedsprocent.  

4.7 Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de fær-
digheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, 
herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæ-
redygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, 
fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og 
anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en 
bæredygtig udvikling. 

Grundskole 
Folkeoplysning 
Greve Kultur-Base 

Biblioteket har fokus på kultur som 
løftestang til at skabe en bæredygtig 
fremtid. Fx tilbydes arrangementer 
og oplysning om bæredygtig livsstil. 
 
Ligeledes understøtter biblioteket 
mangfoldighed, herunder fokus på 
både kulturel mangfoldighed, etni-
ske mindretal og LGBTQ 
 
Alle afdelinger i Greve Kultur-Base vil 
fra skoleåret 20/21 perspektivere de 
enkelte fag til de 17 Verdensmål. 
Dette for at skabe en dialog, nysger-
righed og bevidsthed hos eleverne. 

4.a Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager 
hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, 
ikke-voldeligt, rummeligt og effektivt læringsmiljø for alle.  

Børne- og Ungepolitikken 
Ejendomsstrategien 

Når skoler renoveres, om- og udbyg-
ges sker det under hensyn til barnets 
tarv, sundhed, sikkerhed, indeklima 
og kravene til læringsmiljøer. 
 
Tilgængelighed: Biblioteket stræber 
mod at skabe lige adgang for alle. 

4.b Inden 2020 skal antallet af stipendier til udviklingslande øges væ-
sentligt globalt, især til de mindst udviklede lande, udviklingslande, 
der består af små øer, og afrikanske lande, for brug til indskrivning på 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

højere uddannelser, herunder erhvervsundervisning og informations- 
og kommunikationsteknologi, tekniske, ingeniør- og videnskabelige 
programmer, i udviklede lande og andre udviklingslande. 
4.c Inden 2030 skal antallet af uddannede lærere øges væsentligt, bl.a. 
gennem internationalt samarbejde om lærerundervisning i udviklings-
lande, især de mindst udviklede lande og udviklingslande, der består af 
små øer 

Center for Dagtilbud & Skoler Følger skolereformens mål om un-
dervisningskompetence i alle fag. 

 

Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

8. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, 
fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle 

  

Greve Kommune arbejder sammen med kommunens virksomheder om at fremme vækst og sikre beskæftigelse til alle. Lige nu har kommunen fokus 
på at skabe plads til nye erhverv/virksomheder i de stationsnære områder. Der er iværksat mange initiativer med udgangspunkt i effektmålet ”Flere 
personer er i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.” Blandt andet har Jobcentret en intensiveret samtaleindsats 
for jobparate borgere, og langtidsledige deltager i nytteindsatser i kommunen. Greve Kommune samarbejder også med non-profit-organisationen 
Code of Care for, at flere udsatte unge kommer i beskæftigelse. Det sker med udgangspunkt i Beskæftigelsespolitikkens effektmål ”Flere uddannel-
sesparate får en relevant håndholdt indsats.”  
8.1 Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i over-
ensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7% vækst i 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande. 

  

8.2 Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversifice-
ring, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fo-
kus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer. 

  

8.3 Udviklingsorienterede politikker skal fremmes, der støtter produk-
tive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og in-
novation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, 
små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle 
tjenesteydelser. 

Planstrategi Greve skaber plads til nye er-
hverv/virksomheder i de stations-
nære områder – Der arbejdes pt. 
med effektmål, resultatmål og ind-
satser. (Effektorganisering, effektmål 
fra Vækst- og Erhvervspolitikken) 
Konkrete projekter: Greve Midtby og 
Hundige Øst. 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
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Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

 
Kommuneplan 2021. 

8.4 Gradvist forbedre indtil 2030 den globale ressourceudnyttelse in-
den for forbrug og produktion, og forsøge at afkoble økonomisk vækst 
fra miljøforringelse, i overensstemmelse med den 10-årige Ramme for 
Programmer for Bæredygtig Forbrug- og Produktion, med de udvik-
lede lande i spidsen. 

Økonomisk politik 
 

Greve Kommunes kapitalforvaltning 
understøtter miljøet ved, at investe-
ringer skal efterleve FN’s ”UN PRI/10 
Global Compact principper”, jf. øko-
nomisk politik. 

8.5 Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og an-
stændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og per-
soner med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi. 

Handicapperspektiv indbygget i alle 
politikker 

Greve Kommune udarbejder lø-
bende ligestillingsredegørelser, se-
nest her i 2020 og herefter hvert 3. 
år. 
 
Der er med udspring i effektmålet 
”Flere uddannelsesparate får en re-
levant håndholdt indsats” iværksat 
et initiativ for at få flere udsatte 
unge i beskæftigelse i samarbejde 
med non-profit organisationen Code 
of Care og en række virksomheder i 
Greve. 

8.6 Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller 
under uddannelse væsentligt reduceres. 

Beskæftigelsespolitikken Der arbejdes løbende på at ned-
bringe dette verdensmål som en del 
af beskæftigelsesindsatsen. Fra 2021 
vil der blive arbejdet med effektmå-
let ”andelen af unge uden tilknytning 
til uddannelse eller beskæftigelse 
nedbringes”. 
 
Biblioteket samarbejder med Ung-
domsskolen og UUV-vejledere. 
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følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

8.7 Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at 
udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at 
sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, 
herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde 
børnearbejde i alle dens former inden 2025. 

Leverandøransvar – Økonomisk politik Greve Kommune stiller i udbud 
krav om, at Leverandøren og den-
nes underleverandører (kædean-
svar) overholder internationale 
konventioner, herunder følgende 
grundlæggende ILO-konventio-
ner: 
- Tvangsarbejde (ILO-konvention 
nr. 29 og 105) 
- Mindstealder for adgang til be-
skæftigelse samt forbud mod og 
omgående indsats til afskaffelse 
af de værste former for børnear-
bejde (ILO-konvention nr. 138 og 
182) 
Greve Kommunes kapitalforvaltning 
understøtter arbejdstagerrettighe-
der ved, at investeringer skal efter-
leve FN’s ”UN PRI/10 Global Com-
pact principper. 

8.8 Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt 
arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrant-
arbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelses-
forhold. 

Personalepolitik og Økonomisk politik Greve Kommune stiller i udbud 
krav om, at leverandøren og den-
nes underleverandører (kædean-
svar) overholder internationale 
konventioner, herunder følgende 
grundlæggende ILO-konventio-
ner: 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

- Ingen diskrimination i ansættel-
sen (ILO-konvention nr. 100 og 
111) 
 
- Sikkert og sundt arbejdsmiljø 
(ILO-konvention nr. 155) samt 
- Organisationsfrihed og ret til 
kollektive forhandlinger (ILO-kon-
vention nr. 87, 98 og 135) inden 
for rammerne af gældende lov-
givning. 
Greve Kommunes kapitalforvalt-
ning understøtter menneske- og 
arbejdstagerrettigheder, ved at 
investeringer skal efterleve FN’s 
”UN PRI/10 Global Compact prin-
cipper”. 

8.9 Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der frem-
mer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale 
kultur og produkter.  

Center for Politik, Organisation & Bor-
gerbetjening/Greve Museum 

 

Ny strategi, der bl.a. fokuserer på 
dette mål. F.eks. ved at understøtte 
cykelturisme, og museumsbutik og 
cafe, der fokuserer på lokalt. 

8.10 Styrke indenlandske finansielle institutioners kapacitet til at 
fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle 
tjenesteydelser. 

  

8.a Handelsrelateret bistand til udviklingslandene skal øges, især til de 
mindst udviklede lande, bl.a. gennem den Styrkede Integrerede Ramme 
for Handelsrelateret Teknisk Bistand til de Mindst Udviklede Lande. 

  

8.b Inden 2020 skal der udvikles og igangsættes en global strategi for 
at få unge i arbejde, og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) 
Globale Jobpagt skal gennemføres 

Beskæftigelsespolitik  
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

11. Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige 

 Effektmål om parallelsamfund 

Befolkningen i Greve Kommune bliver ældre i de kommende år. Greve Kommunes planstrategi sikrer blandt andet, at der etableres flere egnede 
boliger til ældre og borgere med særlige behov. Planstrategien sikrer også de grønne områder som skov og strand. Greve Kommune skal også være 
en sikker by at leve i. Integrations- og Hjemsendelsespolitikken har et effektmål om, at der ikke skal være parallelsamfund i Greve Kommune.  
Beskyttelsen af verdens kulturarv har også stor opmærksomhed i Greve. Indsatsen for at fremme Mosede Forts kulturelle og historiske position og 
potentiale er sikret gennem et effektmål i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken. En af Greves indsatser her er at øge antallet af besøgende på Mosede 
Fort. Det skal blandt andet ske gennem planlægning af turistformidling på fortet. 
11.1 Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til 
en overkommelige pris og grundlæggende tjenesteydelser og sanering 
af slumkvarterer. 

Planstrategi Der etableres løbende flere egnede 
boliger for ældre og andre borgere 
med særlige behov og utidssvarende 
og dårligt vedligeholdte ældreboliger 
udfases. 
 
Kommuneplan 2021.  

11.2 Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige 
og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksik-
kerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med 
særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, 
personer med handicap og de ældre. 

Planstrategi 
Trafiksikkerhedsplan 

Kommuneplan 2021 - Udvikling af 
stationsnære områder 
 

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bære-
dygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bære-
dygtig boligplanlægning og styring i alle lande.  

Planstrategi Demensvenlig kommune. 
Borgerinddragelse ifm. KP2021. 

11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og na-
turarv. 

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken Greve Museum og Mosede Fort ar-
bejder i den kommende strategi 
2020-2024 konkret med at sætte 
den historiske viden om bæredygtig-
hed og resurseanvendelse i spil i ud-
stillinger, events og forskellige aktivi-
teter. 
(dette spiller også ind i verdensmål 
12) 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

11.5 Inden 2030 skal der være et betydelig fald i antallet af dødsfald og 
antallet af berørte personer, samt reduktion i de direkte økonomiske tab 
i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, 
herunder vandrelaterede katastrofer, med fokus på beskyttelse af de 
fattige og mennesker i sårbare situationer. 

 I 2020-21 udarbejdes en ny revideret 
risikostyringsplan for at forhindre, at 
stigende havvand oversvømmer dele 
af kommunen. 
Sammen med kommunes forsynings-
selskab arbejder kommunen med at 
klimatilpasse håndteringen af regn-
vand ved bl.a. at bygge regnvands-
bassiner. Der arbejdes endvidere på 
at reducere mængden af regnvand i 
spildevandssystemet for at mindske 
risikoen for at boliger og virksomhe-
der oversvømmes med spildevand 
ved ekstremregn. 

11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger redu-
ceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommu-
nalt og anden affaldsforvaltning. 

Klimakommune  
Affaldsplan 

Ny affaldsordning fra maj 2020 med 
krav om sortering af affald i flere 
genanvendelige dele. Kommunalt 
miljøtilsyn- og godkendelse nedsæt-
ter udslip af forureninger til miljøet. 

11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende 
og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for 
ældre mennesker og for personer med handicap. 

Planstrategi Udvikling af Olsbækkilen. 
 
Som offentligt rum er biblioteket 
indrettet handicapvenligt. 

 
11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser 
mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og re-
gionale udviklingsplanlægning. 

Planstrategi  

11.b Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og 
bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og pla-
ner, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og 
tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, 
og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risiko-
styring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for 

Risikostyringsplan 
Klimatilpasningsplan 

I 2020-21 udarbejdes en ny revideret 
risikostyringsplan for at forhindre at 
stigende havvand oversvømmer dele 
af kommunen. 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015-2030). 

I samarbejde med kommunens for-
syningsselskab har der været og ar-
bejdes der intensivt med klimasik-
ring af kommunens bolig- og er-
hvervsområder for at forebygge 
oversvømmelser ved ekstreme regn-
skyl. 

11.c Støtte de mindst udviklede lande, bl.a. gennem finansiel og tek-
nisk bistand, til at konstruere bæredygtige og robuste bygninger med 
anvendelse af lokale materialer. 

  

 

Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

12. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer  Greve som klimakommune 
Greve Kommune søger på mange fronter at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. I 2020 indførte kommunen en ny affaldsordning, der 
sikrer sortering af affald i flere genanvendelige dele. I kommunens indkøbsaftaler er der fokus på grønne krav til leverandørerne, og der investeres 
ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen er fra fossile brændstoffer, eller hvor mere end 50 % kommer fra kul. Og op imod 2030 har 
Greve Museum fokus på bæredygtig turisme.  
12.1 Gennemføre det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige For-
brug- og Produktionsmønstre, alle lande skal tage handling, med de ud-
viklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingen og mulighe-
derne i udviklingslandene. 

  

12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv 
udnyttelse af naturressourcer. 

Affaldsplan, EBC-indsats  

12.3 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerni-
veau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsy-
ningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres. 

Affaldsplan  

12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering 
af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med 
de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, 
vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative 
indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. 

Affaldsplan Ny affaldsordning fra maj 2020 med 
krav om sortering af affald i flere 
genanvendelige dele. Nyt forvalt-
ningsgrundlag for kommunen sikrer 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

en bedre genanvendelse af bygge- 
og anlægsaffald. 
 
Miljøtilsynskampagne i 2019 om 
håndtering af kemikalier på virksom-
heder, samt de generelle miljøtilsyn 
sætter også fokus på håndtering, 
bortskaffelse og udledning af kemi-
kalier og affald hos virksomhederne. 

12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem fo-
rebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. 

Miljøtilsyn 
Affaldsplan 

Ny affaldsordning fra maj 2020 med 
krav om sortering af affald i flere 
genanvendelige dele. Nyt forvalt-
ningsgrundlag for kommunen sikrer 
en bedre genanvendelse af bygge- 
og anlægsaffald. 
 
Biblioteket skifter til LED belysning 
for at spare på elforbruget. 

12.6 Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomhe-
der, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bære-
dygtighed i deres rapporteringscyklus. 

Leverandøransvar Biblioteket overholder kommunens 
leverandøraftaler og har fokus på 
bæredygtig produktion og genbrug. 

12.7 Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overens-
stemmelse med nationale politikker og prioriteter. 

Økonomisk politik Greve Kommune tilslutter sig SKIs 
forpligtende indkøbsaftaler på vare-
køb, hvor der indarbejdes grønne 
krav om fx genanvendelse, miljø-
mærker, kemikaliekrav. Indkøbsad-
færden søges ændret ved fx gebyrer 
for mindre indkøb, der reducerer 
fragt af halvtomme kasser. 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

Biblioteket overholder kommunens 
leverandøraftaler og har fokus på 
bæredygtig produktion og genbrug 

12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den rele-
vante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i har-
moni med naturen. 

Ungdomsskolen Biblioteket laver oplysningskampag-
ner om bæredygtig livsstil og klima-
påvirkning. 
 
Alle fag i Ungdomsskolen vinkler i en 
introduktion deres undervisning til 
de 17 Bæredygtighedsmål. 

12.a Støtte udviklingslande i at styrke deres videnskabelige og teknolo-
giske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige for-
brugs- og produktionsmønstre. 

  

12.b Udvikle og indføre værktøjer til at overvåge indvirkningerne af 
bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser 
og fremmer lokal kultur og produkter. 

Center for Politik, Organisation & Bor-
gerbetjening/Greve Museum 

Museet kommer til at styrke fokus 
og partnerskaber på dette frem mod 
2030. 

12.c Rationalisere ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskyn-
der unødvendigt forbrug, ved at fjerne markedsforvridninger, i over-
ensstemmelse med nationale forhold, herunder omlægning af beskat-
ningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for 
at afspejle deres miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de sær-
lige behov og vilkår, der gør sig gældende for udviklingslande, og mi-
nimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, 
der beskytter de fattige og de berørte samfund. 

Økonomisk politik Greve Kommune investerer ikke i ak-
tier og obligationer, hvor mere end 5 
% af omsætningen er fra fossile 
brændstoffer. Der investeres ikke i 
virksomheder inden for el- og varme-
forsyning, hvor mere end 50 % kom-
mer fra kul. 

 

Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

13. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres 
konsekvenser 

  

Greve Kommune har ofte haft problemer med oversvømmelser ved store regnskyl. Derfor arbejder kommunen sammen med forsyningsselskabet 
om at klimasikre bolig- og erhvervsområder. Der bygges blandt andet regnvandsbassiner, og i 2020-2021 udarbejdes en revideret risikostyringsplan.  
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici 
og naturkatastrofer i alle lande. 

Stormflodsbeskyttelse 
Klimasikring 
Klimatilpasningsplan 

I samarbejde med kommunens for-
syningsselskab har der været og ar-
bejdes der intensivt med klimasik-
ring af kommunens bolig- og er-
hvervsområder for at forebygge 
oversvømmelser ved ekstreme regn-
skyl.  
 
Sammen med kommunes forsynings-
selskab arbejder kommunen med at 
klimatilpasse håndteringen af regn-
vand ved bl.a. at bygge regnvands-
bassiner. Der arbejdes endvidere på 
at reducere mængden af regnvand i 
spildevandssystemet for at mindske 
risikoen for at boliger og virksomhe-
der oversvømmes med spildevand 
ved ekstremregn. 
 
I 2020-21 udarbejdes en ny revideret 
risikostyringsplan for at forhindre, at 
stigende havvand oversvømmer dele 
af kommunen. 

13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, stra-
tegier og planlægning. 

 Klimatilpasning KP-2021 og lokalpla-
ner 

13.3 Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutio-
nelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig 
varsling af klimaændringer. 

  

13.a Indfri de udviklede landes forpligtelse, som underskrivere af FN's 
Rammekonvention om Klimaændringer, til målet om i fællesskab at 
mobilisere 100 mia. USD årligt inden 2020 fra alle kilder, for at imø-
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

dekomme udviklingslandenes behov for meningsfulde modvirknings-
tiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse og fuld igangsættelse 
af Den Grønne Klimafond via dens kapitalgrundlag snarest muligt. 
13.b Fremme mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv plan-
lægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer i de 
mindst udviklede lande og små østater, og med fokus på kvinder, de 
unge samt lokale og marginaliserede samfund. 

  

 

Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

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

  

Greve Kommune følger udbudslovens muligheder for at skabe gode offentlig-private partnerskaber, der kan bidrage til en endnu bedre opgaveløs-
ning i kommunen.  
17.1 National ressourcemobilisering skal styrkes, blandt andet gennem 
international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale ka-
pacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger. 

  

17.2 Udviklede lande skal leve fuldt op til deres officielle forpligtelser 
til at give udviklingsbistand, herunder mange udviklede landes løfte 
om at nå målet på 0,7% af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand 
(ODA/BNI) til udviklingslande og 0,15% til 0,20% af ODA/BNI til de 
mindst udviklede lande. ODA-støtter tilskyndes til at sætte et mål om 
at give mindst 0,20% af ODA/BNI til de mindst udviklede lande. 

  

17.3 Der skal mobiliseres yderligere finansielle ressourcer til udvik-
lingslande fra forskellige kilder. 

  

17.4 Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtet gældsstabilitet 
gennem koordinerede politikker, der skal fremme gældsfinansiering og 
gældssanering, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for 
meget gældsatte fattige lande skal adresseres med henblik på at ned-
sætte gældspresset. 

  

17.5 Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag 
for de mindst udviklede lande. 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

17.6 Forbedre Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale trekantssamar-
bejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, vi-
denskab, teknologi og innovation, og øge vidensdeling igennem gensi-
dige aftalevilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende me-
kanismer, især på FN niveau, og gennem en global teknologi-facilite-
ringsmekanisme. 

  

17.7 Fremme udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljø-
mæssig fornuftige teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, 
herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, efter gensidig af-
tale. 

  

17.8 Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovation kapaci-
tets-opbygningsmekanismer skal operationaliseres for de mindst udvik-
lede lande inden 2017 og der skal ske en øget brug af støtteteknologier, 
især informations- og kommunikationsteknologier. 

  

17.9 Øge international støtte til implementering af effektiv og målrettet 
kapacitetsopbygning i udviklingslande for at støtte nationale planer til 
implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder 
gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og trekantssamarbejde. 

  

17.10 Fremme et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende 
og retfærdigt multilateralt handelssystem under Verdenshandelsorgani-
sationen (WTO), bl.a. gennem forhandlingskonklusionerne fra "Doha-
udviklingsdagsordenen". 

  

17.11 Udviklingslandenes eksport skal øges betydeligt, og der skal 
særligt stiles efter at fordoble de mindst udviklede landes andel af den 
globale eksport inden 2020. 

  

17.12 Der skal implementeres vedvarende toldfri og kvotefri markeds-
adgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med 
Verdenshandelsorganisationens beslutninger, bl.a. ved at sikre at regler 
vedrørende præferenceoprindelsesland, gældende for import fra de 
mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at 
give lettere markedsadgang. 

  

17.13 Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. 
gennem koordination og kohærens af politikker. 

  

17.14 Der skal være bedre kohærens mellem politikker for bæredygtig 
udvikling. 
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Til Verdensmål og underliggende delmål … … bidrager Greve kommune indenfor 
følgende fagområde/center og/eller i 
denne politik 

Konkret eksempel på initiativ i Greve 
Kommune 

17.15 Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og 
lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker til udryd-
delse af fattigdom og bæredygtig udvikling. 

  

17.16 Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, 
suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der 
mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressour-
cer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvik-
ling, især udviklingslandene. 

  

17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, of-
fentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som byg-
ger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber. 

Økonomisk politik Greve Kommune anvender udbuds-
lovens muligheder for innovations-
partnerskaber og offentligt/privat-
samarbejde for at udvikle på opgave-
løsningen. 

17.18 Inden 2020, skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslan-
dene øges, herunder til de mindst udviklede lande og små østater under 
udvikling, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitets, 
opdatereret og pålidelig data, der er sorteret efter indkomst, køn, alder, 
race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og an-
dre relevante kendetegn i en national kontekst. 

  

17.19 Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for 
at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som sup-
plerer bruttonationalproduktet og støtter den statistiske kapacitetsop-
bygning i udviklingslandene. 

  

 


