GENTOFTE KOMMUNE

/GENTOFKMU

Dagsorden til
møde i
Opgaveudvalget FN’s 17
verdensmål
Mødetidspunkt 18-06-2019 18:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalget FN’s 17 verdensmål
18-06-2019 18:00

1 (Åben) 2. møde i Opgaveudvalg FN's verdensmål i Gentofte den 18. juni 2019 ................. 3

Offentlig titel ............................................................................................................. 3

Side 2

1 (Åben) 2. møde i Opgaveudvalg FN's verdensmål i Gentofte den 18. juni 2019

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-02959

Resumé
Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte holder nu sit andet møde.
På dette møde skal opgaveudvalget arbejde med prioriteringen af, hvilke tematikker og
verdensmål der særligt skal arbejdes med i Gentofte. Prioriteringsprocessen tager udgangspunkt i
FN’s delmål.

Baggrund
Formålet med opgaveudvalget er at skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til
FN’s verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig
udvikling.
Målet for opgaveudvalget er at:




Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme
med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt.
Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og
lokalt i Gentofte.
Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at
tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv.

Målet for opgaveudvalgets andet møde er at prioritere og formulere, hvilke verdensmålstematikker,
der særligt skal arbejdes med lokalt i Gentofte.
Medlemmerne af udvalget mødes i udvalgsværelse A+B på rådhuset. Her bydes velkommen og
samles op på sidste møde, hvorefter María Ana Petrera og Mitzie Saunders fra Monitor Deloitte vil
facilitere prioriteringen af verdensmålstematikker med udgangspunkt i FN’s delmål.
Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer:






Velkomst
Program og formål med mødet
Prioritering af verdensmålstematikker i Gentofte v. Monitor Deloitte
Arbejdsgrupper og næste skridt
Tak for i dag

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller
Til opgaveudvalget FN’ verdensmål i Gentofte:
1. At opgaveudvalget prioriterer, hvilke verdensmålstematikker der særligt skal fokuseres på i
Gentofte
2. At opgaveudvalget etablerer en eller flere arbejdsgrupper, der skal komme med bud på,
hvordan vi skaber øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene
konkret og lokalt i Gentofte, samt en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til,
hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig
udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
.
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