
1

HVAD ER FN’S VERDENSMÅL FOR 
BÆREDYGTIG UDVIKLING?

FN's Verdensmål for bæredyg-
tig udvikling blev vedtaget af 
verdens stats- og regerings- 
ledere på topmådet i New 
York den 25. september 2015.

Det markerede en hidtil 
uset ambitiøs udviklingsdags-
orden. Målene trådte i kraft 
den 1. januar 2016 og skal 
frem til 2030 sætte kurs mod 
en mere bæredygtig udvikling 
for både mennesker og Plane-
ten vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete 
mål og 169 delmål, som forpligter 
alle FN’s 193 medlemslande til 
helt at afskaffe fattigdom og sult i 
verden, reducere uligheder, sikre 
god uddannelse og bedre sundhed 
til alle, anstændige jobs og mere 
bæredygtig økonomisk vækst. 

Den nye dagsorden anerken-
der således, at social, økonomisk 
og miljømæssig udvikling, fred, 
sikkerhed og internationalt samar-
bejde er tæt forbundne, og at det 
kræver en integreret indsats at 
opnå holdbare udviklingsresulta-
ter.

Skiveegnens Radikale
Til det kommende kommunalvalg 
har vi i Skive Kommune valgt at 
tage udgangspunkt i Verdensmå-
lene og selvfølgelig i en sammen-
hæng med vores landspolitik. En 
del af verdensmålene er direkte 
møntet på Ulande, men læser man 
godt efter, har de også relevans 
for den måde, vi fører politik på 
lokalt i Skive Kommune.
Her følger, hvad Skiveegnens Ra-
dikale har lagt mest vægt på i sit 
kommunal-politiske valgprogram.
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Verdensmål nr. 1: 
AfskAf fAttigdom.  
Det indebærer en målrettet 
indsats overfor sårbare grup-
per, øget adgang til basale res-
sourcer og tjenesteydelser og 
støtte til samfund, der er ramt 
af konflikter og klimarelaterede 
katastrofer.. 

Hvad vil Skiveegnens Radikale? 

•	 Negative effekter af den 
sociale arv skal minimeres. 

•	 Alle børn skal gives en god 
start på tilværelsen.

•	 Målrettet indsats for at få 
alle med i daginstitutioner 
og skole. 

•	 Målrettet indsats og støtte til 
sårbare og ressourcesvage 
grupper. 

•	 Velfungerende skole- og 
dagtilbud er afgørende for 
børns udvikling og centrale 
for socialiseringen af sårbare 
og mindre ressourcestærke 
grupper.

•	 Alle børn skal have adgang 
til fritidstilbud. 

•	 Mentorordninger for udsatte 
børn og unge skal etableres 
eller styrkes.

•	 Boliger til sårbare grupper i 
hele kommunen.

•	 Beskæftigelsesindsatsen i 
kommunen skal styrkes

•	 Borgernære sagsbehandlere 
skal støtte ledige borgeres 
vej tilbage til arbejdsmarke-
det og selvforsørgelse.

•	 Flygtninge skal hurtigst 
muligt ud på arbejdsmar-
kedet, så de både kan 
blive selvforsørgende og 
få tilskyndelse til en bedre 
integration.
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Verdensmål nr. 2: 
stop sult
Alle mennesker - især børn og 
de mest sårbare - har adgang til 
tilstrækkelig og nærende mad 
hele året rundt. 

Det indebærer fremme af 
bæredygtige landbrugsmeto-
der: forbedring af livsgrundlag 
og kapacitet i små landbrug, 
samt at sikre lige adgang til jord, 
teknologi og markeder.

Hvad vil Skiveegnens Radikale? 

Vi ønsker at udvikle et grøn-
nere, sundere og bedre lokalt 
forankret landbrug med nye 
kvalitetsprodukter. 

Derfor ønsker vi:
•	 At der arbejdes ud fra Skive 

Kommunes sundhedspolitik
•	 Så vidt muligt tilbydes økolo-

gisk, sund og nærende kost i 
institutionerne.

•	 At prioritere lokale fødevare-
producenter.

•	 At skoleboder og kantiner 
tilbyder økologiske produk-
ter.

•	 At madspildsordninger prio-
riteres til udsatte borgere.

•	 At kommunen evt. sammen 
med frivillige organisatio-
ner, tilbyder at koordinere 
f.eks julehjælpen til udsatte 
borgere. 

•	 At skolemadsordninger 
udbredes på skolerne.

•	 At landbrugsarealer i nærhe-
den af vandindvindingsom-
råder udtages.
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Verdensmål nr. 3: 
sundhed og triVsel. 
Et sundt liv og god trivsel for 
alle aldersgrupper er på dagsor-
denen for en bæredygtig udvik-
ling. 

Forebyggelse af alle former 
for misbrug. 

Dødsfald og tilskadekomster 
som følge af alle former for 
ulykker skal halveres. 

Lige adgang til sundheds-
ydelser, samt reduktion af alle 
former for forurening af luft, 
jord og vand.

Hvad vil Skiveegnens Radikale? 

•	 Vi vil prioritere forebyggelse 
og tidlig indsats. 

•	 Vi vil arbejde for adgang til 
sund økologisk kost i alle 
kommunens institutioner

•	 Vi vil arbejde for at 
begrænse brugen af alkohol 
og tobak under hensyntagen 
til borgerens frie valg

•	 Vi vil arbejde for at vores 
unge ikke udsættes for 
rusmidler. 

•	 Vi vil arbejde på at skabe 
rammer for motion for 
borgere og medarbejdere. 

•	 Vi vil arbejde for at ældre 
gives mulighed for at leve et 
aktivt seniorliv

•	 Vi vil arbejde for borgere, 
der har brug for hjælp, pleje 
og omsorg ydes dette af 
hensyn til livskvalitet og til 
medarbejdernes arbejds-
miljø. 

•	 Vi ønsker at styrke samar-
bejdet i sundhedsvæsenet 
mellem Region Midt og Skive 
Kommune ved at arbejde for 
at styrke og udvide Sund-
hedshusets virksomhed og 
de sundhedsprofessionelles 
kompetencer og specialer.. 



5

Verdensmål nr. 4: 
kVAlitetsuddAnnelse. 
Vi skal sikre alle lige adgang til 
kvalitetsuddannelse og fremme 
alles muligheder for livslang 
læring. 

Uddannelse er det grund-
lag, der både gør os i stand 
til at forstå og gøre noget ved 
verdens problemer og samtidig 
gøre livet bedre for os selv.

                                                                                              
Hvad vil Skiveegnens Radikale? 

Børn og unge og uddannelse 
er en hjertesag for Radikale 
Venstre. Derfor vil det også 
have topprioritet i næste valg-
periode.             
•	 Anvende tilførte ekstra 

midler på den bedste måde. 
•	 En ekstra hånd i ryggen kan 

hjælpe endnu flere i gang. 
•	 Sikre tilstrækkelige praktik-

pladser til erhvervsuddan-
nelserne ved at stille krav til 
virksomheder, der ønsker at 
byde ind med lærlingeaftaler  
på offentlige opgaver. 

•	 Veluddannede medarbej-
dere en af vejene til løsning 
af opgaven. 

•	 Arbejde for at Skive Kommu-

nes status som uddannel-
seskommune udbygges.

•	 Arbejde for at Skive  
Kommune beholder nuvæ-
rende uddannelstilbud 

•	 Der udvides med andre ud- 
dannelser f.eks pædagog og  
sygeplejerskeuddannelser.

•	 Fastholde og øge samar-
bejde med Greenlab og 
Skive College.

•	 Gode kultur- og sportsfacili-
teter er magneter i forhold 
til at tiltrække ungdom til 
uddannelserne og kvali-
ficeret arbejdskraft til at 
bosætte sig.

•	 Opbygge paraplyorganisa-
tion for det lokale  kunst- og  
kulturliv/miljø
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Verdensmål nr. 5: 
ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem 
kønnene og styrke kvinders og 
pigers rettigheder og mulighe-
der.

•	 Skive Kommune skal have en 
ligestillingspolitik

•	 Barselsorlov skal kunne 
fordeles ligeligt.

•	 Det gøres attraktivt at begge 
køn søger job i offentlige 
institutioner.

•	 Vi må tilbyde samværsfor-
mer, der giver rum for at alle 
kan trives i et mangfoldigt 
og udviklende miljø

•	 De kommunale familietilbud-
skal bygge på ligelig forde-
ling af ansvar.

•	 Der tilstræbes en ligelig 
fordeling mellem kønnene 
når kommunen tilbyder 
kultur og anvender kunst-
nere.

Hvad vil Skiveegnens Radikale? 

•	 Alle politiske partier må 
lægge sig i selen for at få 
begge køn repræsenteret 
ligeligt på kandidatlisterne.

•	 Politiske møder skal i langt 
højere grad være dialogba-
serede.
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Verdensmål nr. 6: 
rent VAnd og sAnitet
Alle mennesker skal have ad-
gang til rent drikkevand. 

Samtidig skal alle mennesker 
have adgang til ordentlig sanitet 
og hygiejne.

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

•	 Vandindvindingsområder 
skal sikres mod forurening 
ved at udvide beskyttelses-
zonerne. 

•	 Det	må	sikres	mest	mulig	
skov over vandindvindings-
områderne med en stor 
margin til landbrugsjord.

•	 Sprøjtning	må	ikke	finde	
sted i vandindvindingsområ-
derne.

•	 Vores	spildevand	skal	renses	
efter den bedst anvendelige 
metode.

•	 Klimaforandringer	vil	
medføre behov for øget 
kapacitet for vandafledning.

•	 Samtidigt	er	der	et	øget	
behov for separation af spil-
devand og overfladevand.

•	 Fast	belægning	udføres	
fremover med mulighed for 
nedsivning af overfladevand.

•	 Nye	byggerier	skal	så	vidt	
muligt have nedsivning 
af overfladevand på egen 
grund.

•	 Lad	vådområderne	i	vores	
natur blive i stedet for at 
dræne. 

•	 Gennemfør flere af planlagte 
genskabelser af vådområder.
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Verdensmål nr. 7: 
Bæredygtig energi
Målet skal sikre, at alle har 
adgang til pålidelig, bæredygtig 
og moderne energi til en over-
kommelig pris. 

Pålidelig, dvs. energien skal 
være tilgængelig og stabil, når 
der er behov for den. 

En overkommelig pris, så 
befolkningerne har råd til ener-
gien.

Mængden af vedvarende 
energi skal øges og energipro-
duktion skal ikke forurene.

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

Forsyning:
•	 Videre udbredelse af fjern-

varme i bymæssig bebyg-
gelse.

•	 Varmepumper i områder, 
hvor fjernvarme ikke er 
muligt.

•	 Stop for brændeovne uanset 
alder i bymæssig bebyg-
gelse.

•	 Grundlaget for forsyning 
fra sol, vind og bæredygtig 
biomasse skal forbedres.

Energieffektivitet:
•	 Tilskynde private og virk-

somheder til at investere i 
energieffektive løsninger, 
såsom: 

•	 Øget isolering. - Vinduer 
der lever op til de seneste 
energikrav. - Intelligent 
varmestyring.

•	 Kommunale bygninger skal 
leve op til ovenstående 
løsninger

Transport: 
•	 Ladestandere i større 

omfang placeres strategisk 
rigtigt i samarbejde med 
firmaer, der er leverandø-
rer inden for dette felt, og i 
samarbejde med erhvervsli-
vet og transportfirmaer
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Verdensmål nr. 8: 
Anstændige joBs 
og økonomisk Vækst
Verdensmålene for bæredyg-
tige udvikling søger at fremme 
vedvarende økonomisk vækst 
ved at skabe højere produkti-
vitet og teknologiske gennem-
brud. 

Fokus på politikker, som er 
gunstige for iværksætterkultur 
og jobskabelse er nøglen til 
dette 

Målet er at opnå fuld og 
produktiv beskæftigelse og 
anstændige jobs for alle kvinder 
og mænd i 2030.

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

•	 Løn og arbejdsforhold skal 
være i overensstemmelse 
med gældende overenskom-
ster

•	 Arbejdsløsheden er lav, 
og alligevel vil vi arbejde 
for at flytte borgere fra 
passiv forsørgelse til aktive 
medborgere.

•	 At vi sikrer borgere gode 
og attraktive muligheder 
gennem uddannelse af 
enhver karakter og på alle 
niveauer.

•	 De unge skal hjælpes sikkert 
videre til uddannelse. Folk i 
arbejde skal have mulighe-
der for opkvalificering og 
videreuddannelse.

•	 Jobtræningsforløb og prak-
tikforløb skal resultere i 
værdiskabelse.

•	 Uddannelse og praktikforløb 
må ikke kollidere. Jobcentre-
ret må vurdere den enkeltes 
situation, hvor de individu-
elle muligheder bedst tilgo-
deses.

•	 Det handler om forebyg-
gelse, så så mange som 
muligt kommer med i fælles-
skabet. Ikke kun betragtet 
som et mål for lønsomhed, 
men også i social og kulturel 
sammenhæng.
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Verdensmål nr. 9: 
industri, innoVAtion og in-
trAstruktur

Innovative løsninger og 
erhvervslivet
•	 Erhvervslivet både inden 

for handel, industri og 
landbrug inddrages 
i skabelsen af lokale 
løsningsmodeller

•	 På ungdomsuddannelserne 
bør kommune og erhvervs-
liv sammen introducere 
eleverne for "kernen" i 
iværksætteri.

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

Infrastruktur og  
bæredygtige løsninger.
•	 Gratis parkering til el-biler
•	 Flere el-standere
•	 Træhuse som nybyggeri.
•	 Vi satser på levedygtige 

landsbyer. 

Der skal udvikles god kvalitet, 
pålidelig, bæredygtig og robu-
stinfrastruktur, herunder regio-
nale og grænseoverskridende 
infrastruktur, for at støtte 
den økonomiske udvikling og 
menneskelig trivsel, med fokus 
på fornuftig og lige adgang for 
alle. 

En inklusiv og bæredygtig 
industrialisering skal fremmes, 
og industriens andel af beskæf-
tigelsen og bruttonationalpro-
duktetskal øges i betydelig grad 
inden 2030 i overensstemmelse 
med nationale forhold.



Verdensmål 10: 
mindre ulighed
Den voksende ulighed kræver 
handling i form af vedtagelse 
af fornuftige politikker, der vil 
styrke de laveste indkomst-
grupper og fremme en større 
økonomisk inddragelse af alle 
samfundsgrupper uanset køn, 
race eller etnicitet.

•	 Vi vil forbedre forholdene 
for de socialt, kulturelt og 
økonomisk svageste grupper

•	 Vi skal have de unge i ud-
dannelse eller arbejde

•	 Vi skal have flere på overfør-
selsindkomster i uddannelse 
eller arbejde

•	 Behov for direkte personlig 
støtte i alle faser skal væk 
fra overførselsindkomst.

•	 Brug for arbejdspladser, der 
kan  tilpasses de muligheder 
den enkelte kan byde ind 
med

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

•	 Sikre boligtilbud til alle. 
Tanken om "Housing First", 
boliger til hjemløse.

•	 Sikre at kommunens leve-
randører og underleveran-
dører tilbyder medarbejdere 
ordnede forhold.

•	 Vi er også klar til at stille 
krav om sociale klausuler.
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Verdensmål nr. 11: 
Bæredygtige Byer og 
lokAlsAmfund

Inden 2030 skal byudvikling 
gøres mere inkluderende og 
bæredygtig og kapaciteten skal 
øges til en inddragende, integre-
ret og bæredygtig boligplanlæg-
ning og styring. 

Desuden skal den negative 
miljøbelastning pr. Indbygger 
reduceres, herunder ved at 
lægge særlig vægt på luftkvali-
tet og på kommunal og anden 
affaldsforvaltning.

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

•	 Boligområderne planlægges 
med al mulig hensyntagen til 
vores natur og forsynes med 
indbydende institutioner til 
vores børn, unge og ældre.

•	 Antallet af støttet almennyt-
tigt byggeri pr år fortsætter. 

•	 Mindre bysamfund med 
skole, daginstitution og 
dagligvarebutik, skal frem-
tidssikres med en fornuftig 
udstykning til boliger.

•	 Ud over de lovpligtige 
høringsfaser inddrages 
borgerne i kommune- og 
lokalplanlægningen gennem 
alvorligt mente høringsfaser 
og inddragelse af respektive 

interessegrupper og etable-
ring af lokalråd. 

•	 Bæredygtig by / Outdoor 
hovedstaden følges op med 
naturpleje, forbedringer af 
stisystemer og adgangsveje 
og fornuftige opholdsarea-
ler med shelters, borde og 
bænke.

•	 Lavere priser på offentlig 
transport og indførsel af 
cykelbusser.

•	 Fossilfri biler parkerer gratis 
overalt, og der oprettes flere 
stationer til elopladning

•	 Delebilsfirmaer med elbiler 
tilskydes til vækst.
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Verdensmål nr. 12: 
AnsVArligt forBrug og 
produktion

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

•	 Et ansvarligt forbrug skal 
understøttes af kommunens 
aktiviteter

•	 Ethvert offentligt udbud skal 
testes op mod bæredygtig-
hed 

•	 Kommune- og lokalplanlæg-
ningen skal testes gennem 
bæredygtighedsværktøj

•	 Spild undgås ved genbrug 
eller anden anvendelse 
gennem NGO'er og offent-
lige pladser

•	 For at sikre rent vand skal 
anvendelsen af sprøjtemid-
ler i land- og skovbrug samt 
udledning af urenset spilde-
vand stoppes gennem afta-
ler med ejerne/udlederne 
i det omfang, at det ikke 
allerede er sket

Målet skal sikre opfyldelse 
af menneskers behov med 
markant mindre belastning af 
miljø og ressourcer. 

Økonomisk vækst og bære-
dygtig udvikling kræver, at vi 
hurtigst muligt reducerer vores 
fodaftryk på naturen ved at 
ændre på den måde vi produce-
rer og forbruger vores varer og 
ressourcer på.
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Verdensmål nr. 13: 
klimAindsAts

Klimaforandringerne kalder på 
markante ændringer i vores 
generelle adfærd. 

Vi må styrke modstandskraft 
og tilpasningsevne til klimarela-
terede risici og naturkatastrofer 
i alle lande. Begrænse skaderne 
og tidlig varsling af klimaæn-
dringer. 

Vi må indfri de udviklede 
landes forpligtelse, som under-
skrivere af FN's Rammekonven-
tion om Klimaændringer.

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

I dag er målet at vi som 
kommune skal være CO2 
neutrale i 2043.
•	 Omstilling til grønne energi-

former
•	 Energirenovering af kommu-

nale bygninger
•	 Øget genanvendelse 
•	 Øget genbrug hos private
•	 Øget kommunalt genbrug
•	 Omstilling af den kommu-

nale bil- og buspark
•	 Flere ladestandere
•	 Øget fokus på cykling
•	 Et skifte fra naturgas til 

fjernvarme

•	 Pres på Skive Vand, ift. at 
agere hurtigere med etable-
ring af vedvarende energi.

•	 Regnvandsseparering
•	 Høje standarder ift. nybyg-

geri ift. energivenlighed, 
genbrugte materialer mv.
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Verdensmål nr. 14: 
liVet i hAVet

Verdenshavene - deres tempe-
ratur, kemi, strøm og liv – driver 
de globale systemer, som gør 
Jorden beboelig for mennesker. 

Håndteringen af denne livsvig-
tige ressource er afgørende for 
menneskeheden som helhed, 
men også for afbødningen af 
klimaforandringernes konse-
kvenser.

Hvad vil Skiveegnens Radikale?
 
    

•	 Å- og søsystemer bliver i 
stigende grad belastet af 
regnmængder både på kort 
og lang sigt.

•	 Sikre et tilstrækkeligt 
gennemløb af vand

•	 Ikke bygges på arealer der 
kan  blive oversvømmet

•	 Gennemløb sikres kortvarigt 
ved grødeskæring, opgrav-
ning af sandbanker og etab-
lering af diger.

•	 Opkøb af nærliggende area-
ler der kan indgå i naturens 
behov for plads.

•	 Vi opfordrer kommunen 
til at lave lokalaftaler med 
landbrug og industri om at 

begrænse udledning af bela-
stende og næringsholdige 
stoffer.

•	 Området er grænseoverskri-
dene, hvorfor ansvaret bør 
flyttes til regionerne.

•	 Limfjordens vand skal sikres 
mod overbrug

•	 Vandkvaliteten og den rekre-
ative kvalitet skal forbedres 
og sikres

•	 Muslingeanlæg skal placeres 
så de ikke miljøbelaster og af 
hensyn til rekreative værdier 

•	 Kommunen skal være 
medspiller i forhold til at 
sikre fjorden et sundt liv
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MÅL 15: 
LIVET PÅ LAND   

Skive Kommune er en klima-
kommune, og skal dermed 
reducere CO2-udledningen 
med 2% pr. år. 

Vi har ambitioner for hele 
Skive Kommune.

•	 Vi vil begrænse brugen af 
sprøjtegifte. 

•	 Brugen af sprøjtegifte 
omkring vandindvindings-
områder forbydes. 

•	 Dårlig landbrugsjord føres 
tilbage til urørt natur. 

•	 I kommunale arealer indtæn-
kes biodiversitet. 

•	 Vi vil arbejde for energieffek-
tivisering af den offentlige 
bygningsmasse. 

•	 Byplanlægning skal ske med 
al mulig hensyntagen til 
naturen. 

•	 Vores naturs kvaliteter skal 
prioriteres i den fortsatte 
byplanlægning.

•	 El-ladestandere på offentlige 
P-pladser. 

•	 Cykelstier skal prioriteres. 
•	 Udviklingen fortsættes med 

affaldssortering og genan-
vendelse. 

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

Vi skal beskytte, genoprette 
og støtte bæredygtig brug af 
økosystemer på land, bekæmpe 
ørkendannelse, standse udpi-
ning af jorden og tab af biodi-
versitet. 
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Verdensmål nr. 16: 
fred, retfærdighed og 
stærke institutioner

Der skal udvikles effektive, 
ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer.

Der skal sikres lydhøre, inklu-
derende, deltagerbaserede og 
repræsentative beslutningspro-
cesser på alle niveauer.

Borgerinddragelse
•	 Det politiske miljø skal 

være præget af åbenhed 
og synlige proceser og klar 
til at bryde med vanetænk-
ning og snævert bureau-
krati.

•	 Vi ønsker at inddrage 
borgerne, når en politisk 
sag, ændring eller et tiltag 
kommer tæt ind på deres 
hverdag

•	 Kommunens borgere er 
den vigtigste resurse til at 
skabe de bedste og mest 
holdbare politiske beslut-
ninger

Hvad vil Skiveegnens Radikale?
                                         

•	 Høringsfrister er til for at 
borgere kan påvirke den 
politiske proces. Afgørende 
at byrådet stiller sig åbne 
for nye input. 

•	 Essentielt at alle borgere 
oplever, at de har mulighe-
den for at bliver hørt i den 
politiske proces.

•	 Skabe en ærlig dialog med 
kommunens borgere.
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Verdensmål nr. 17 
pArtnerskAB for hAndling

Tilskynde til og fremme effek-
tive offentlige partnerskaber, 
offentligt-private partnerskaber 
og civilsamfundspartnerskaber, 
som bygger på erfaringer og 
ressourcestrategier fra partner-
skaber.

Hvad vil Skiveegnens Radikale?

•	 Tilskynde til og fremme effektive 
offentlige partnerskaber, offentligt-
private partnerskaber og civilsam-
fundspartnerskaber, som bygger på 
erfaringer og ressourcestrategier fra 
partnerskaber 

•	 Skiveegnens Radikale vil arbejde for 
at fremme og styrke partnerskaber 
indenfor uddannelse, sundhed, miljø/
klima/natur og erhversliv. 

•	 Vi vil søge partnerskaber med 
omkringliggende kommuner, regioner, 
organisationer, foreninger og civilsam-
fundet på disse felter.


