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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til 7. møde i opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte den 2. 
juni 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02345 

 

Resumé 

Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte holder syvende og sidste møde tirsdag d. 2. juni 2020 
kl. 17.00-19.30.  
 
Formålet med mødet er at udvalgsmedlemmerne skal godkende det endelige produkt for 
opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte. Produktet skal efterfølgende afleveres til 
Kommunalbestyrelsen d. 22. juni 2020. Derudover orienteres udvalgsmedlemmerne om den videre 
proces, og der foretages en mundtligt evaluering af arbejdet i opgaveudvalget.  

 
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. 

 
Dagsordenen for 7. opgaveudvalgsmøde: 
 

 Introduktion  
Velkomst og gennemgang af mødets formål og program.  

 Den videre proces 
Kort orientering om den videre proces, herunder behandling i Kommunalbestyrelsen, 
implementering, løbende status og fremtidig kommunikationsindsats. 

 Godkendelse af produkt  
Udvalgsmedlemmerne drøfter eventuelle sidste justeringer af produktet, som er udsendt til 
udvalgsmedlemmerne forud for mødet. 

 Evaluering 
Mundtligt evaluering af arbejdet i opgaveudvalget samt orientering om skriftlig evaluering, 
som udsendes umiddelbart efter mødet.  

 

 

Indstilling 

Til opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte: 
 

1. At opgaveudvalget tager orienteringen om den videre proces til efterretning 
2. At opgaveudvalget godkender produktet for FN’s verdensmål i Gentofte 
3. At opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget. 

 

 



 

Side 4 

Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Møde i FN’s verdensmål i Gentofte den 2. juni 2020 
 
Ad 1) Opgaveudvalget tog orienteringen om den videre proces til efterretning. Opgaveudvalgets 
produkt bliver præsenteret på fællesmødet d. 22. juni af Katrine Bagger og Henrik Beha Pedersen. 
 
Ad 2) Opgaveudvalget godkendte produktet for FN’s verdensmål i Gentofte uden bemærkninger. 
 
Ad 3) Der blev gennemført en kort mundtlig evaluering af opgaveudvalgets arbejde med 
udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad har været godt? Hvad har været mindre godt? Og hvad 
kan vi gøre bedre næste gang? Evalueringen var meget positiv. Alle var begejstrede for 
faciliteringen, processen og resultatet. Alle så frem til at følge implementeringen af 
opgaveudvalgets anbefalinger, herunder det videre arbejde med at engagere de lokale 
virksomheder. 
 
Bilag 

  
. 
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