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OG… ”WHATS IN IT FOR ME?” 



Eftermiddagens videre program

FNs Verdensmål og BLs målsætningsprogram 
BLs arbejde med verdensmålene – hvorfor og hvordan?

Hvad kan vi bruge verdensmålene til?
Film

Sådan arbejder andre med verdensmålene – to eksempler
Fra branchen og fra en kommune

Gruppearbejde 
Hvor bidrager I allerede og hvor ligger mulighederne?

Opsamling

Det videre arbejde



FNs Verdensmål og
BLs målsætningsprogram



Fra Verden til Billund og BLs 7. kreds …

FNs verdensmål

Regeringens handlingsplan

Kommunernes udmøntning

BL målsætnings program

Bolig-
organisationernes 

bidrag

Almene 
beboerne



FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling



Billedet kan ikke vises.

Regeringens Handlingsplan

 Fremhæver et begrænset antal 
prioriteter

 Vil måle Danmarks fremskridt på 
prioriteterne på grundlag af et 
sæt nationale indikatorer

 Vil hvert år oversende en rapport 
til Folketingets orientering om 
status

 Regeringen opfordrer ikke-
statslige aktører til også at 
redegøre for deres bidrag til 
verdensmålene

Regeringen



Hvad tænker kommunerne?
Kommunerne

Partnerskaber

61%Plan for arbejdet med 
verdensmål

60%

Betydning for 
Kommunen

72%
Vigtigste verdensmål



Vi er født til at levere på verdensmålene

”Almene boligorganisationer har 
som formål at stille passende 
boliger til rådighed for alle med 
behov herfor til en rimelig husleje 
samt at give beboerne indflydelse 
på egne boforhold.”

Verdensmål 11.1 
”Inden 2030 skal alle sikres 
adgang til en egnet og sikker bolig 
til en overkommelige pris […]”

BL



BL målsætningsprogram 2018-2022

Alment samfundsansvar
Beboerdemokrati
Effektiv drift
Interessevaretagelse

Socialt

Miljømæssigt

økonomisk

BL



Film: Palle Adamsen, formand for BL

http://bl.23video.com/verdensmalene-og-almene-boliger

http://bl.23video.com/verdensmalene-og-almene-boliger


Sådan arbejder vi med 
verdensmålene –

1:2 eksempler

Fra sektoren & fra en kommune 





Hvad gør vi i Vallensbæk Boligselskab?
Målsætningsprogrammet indeholder FNs verdensmål!



Hvordan passer det ind i Verdensmålene?

Vi stiller non-profit boliger til rådighed for alle befolkningsgrupper
Vi stiller non-profit boliger til rådighed for de mest udsatte borgere i 
Danmark
Huslejen skal være rimelig og så vidt muligt afspejle den kvalitet 
boligområderne har, så alle befolkningsgrupper har råd til en bolig i 
Vallensbæk Boligselskab.

Ved al renovering og nybyggeri undersøger vi  mulighederne for 
energioptimering og klimasikring. 
Vi arbejder på at reducere vores energiforbrug med 15% frem mod 2022
Vores boliger har en forsvarlig og effektiv varmeforsyning efter 
princippet om bedst og billigst både for beoerne og for miljøet.

Vi bidrager til at indfri vores kommune(r)s klimamål. Dette gøres ved 
at energioptimere boligafdelingerne løbende samt spare på vandet og 
gøre kildesortering nemt for vores beboere. 
Vores udeaealer er velholdte og bæredygtige i drift
Vi bidrager til at reducere CO2-udledningen i Vallensbæk. 



Hvordan passer det ind i Verdensmålene?

Ved al renovering og nybyggeri undersøger vi  mulighederne for 
energioptimering og klimasikring. 
Vi arbejder på at reducere vores energiforbrug med 15% frem mod 2022
Vores boliger har en forsvarlig og effektiv varmeforsyning efter princippet 
om bedst og billigst både for beoerne og for miljøet.

Vi stiller non-profit boliger til rådighed for alle befolkningsgrupper og vi 
stiller non-profit boliger til rådighed for de mest udsatte borgere i Danmark 
eks. via boligsocial anvisning 
Vi ansætter altid efter gældende overenskomster og iht. dansk lovgivning
Vi bidrager til at løfte integrationsopgaven i Danmark ved at huse borgere 
med anden etnisk baggrund end dansk samt flygtninge. 
Vi tilbyder elevpladser og har en ansat i fleksjob

Vallensbæk Boligselskab er et seriøst, ansvarligt og ordentligt boligselskab, 
med velfungerende og trygge boligområder. 
Administrationen af vores boliger sker altid professionelt, ansvarligt og ud 
fra vores værdigrundlag, hvorfor vi altid agerer seriøst, ansvarligt og 
ordentligt i alle forhold.
Udlejningen af vores boliger følger altid ventelisterne og er altid håndteret af 
en professionel administrator
Boligorganisationen arbejder på at styrke den løbende kommunikation med 
vores interessenter, så kommunikationen er klar og tilstrækkelig, så de er 
opdateret på relevante sager i boligorganisationen og afdelingerne. 
Boligselskabet offentliggører alle beslutninger iht. lovgivningen, så 
boligselskabet er transparent og tilgængeligt for alle med interesse. 



Hvordan passer det ind i Verdensmålene?

Huslejen skal være rimelig og så vidt muligt afspejle den kvalitet 
boligområderne har, så alle befolkningsgrupper har råd til en bolig i Vallensbæk 
Boligselskab.
Vi arbejder for at forhindre udsættelser . Derfor tilbyder vi  økonomisk 
rådgivning til alle beboere.

Boligselskabet som arbejdsplads overholder altid gældende 
lovgivning i Danmark.
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi formår at tiltrække og 
fastholde dygtige og kompetente medarbejdere.
Vi vil arbejde for at have lærlinge, hvis det kan lade sig gøre uden 
at det påvirker målet for effektiv drift negativt.

Vi bidrager til at passe på verdenshavene ved altid at sikre, at 
vores vand- og kloakforsyning aktivt arbejder for at forhindre 
havforurening. 
- Aktiv bidrag til kommunens spildevandsplan
- Vi sidder i Agenda 21 rådet i kommunen



Proces for forankring i boligselskabet

2018 Målsætningsprogram vedtages
Handlingsprogram vedtages

2018 Forslag til udfyldelse af FNVM

2019 Behandling af udfyldelsen
Afdelingsbestyrelser
Organisationsbestyrelser
Afdelingsmøder
Styringsdialog

2019 Afrapportering BL
Interessevaretagelse (kommunen, 
hjemmeside, Facebook mv)

Løbende målopfyldelse igennem de 
konkrete sager



Sådan arbejder vi med 
verdensmålene –

2:2 eksempler

Fra kommunen



Fra verdensmål til Gladsaxemål
Verdensmål, Gladsaxe Strategi og samarbejde



Linjen i Gladsaxes strategiske udvikling 
Gladsaxestrategi 
2018-22



Dialog og samarbejde 
med virksomheder



Samarbejde med boligorganisationer

Social 
bæredygtighed

Attraktive bydele
Levende byrum

Grønne områder
Forbindelser i byen

Tryghed

Økonomisk 
bæredygtighed

Effektiv drift

Miljømæssig      
bæredygtighed
Affaldssortering
Klimatilpasning

Energirenovering
Cykler og elbiler
Grønne arealer

Styringsdialog



… og fra Billund til Verden

VERDENS                          SAMFUNDET

Regeringens 
handlingsplan

Kommunernes
handlingsplaner og politikker

BL målsætningsprogram

Bolig-
organisationernes 

strategier og politikker

Almene 
beboere

FN
Regeringens 

konkrete 
politikker

Kommunernes 
implementering af 

verdensmålene

BLs ARBEJDE FOR BEDRE 
VILKÅR

Boligorganisationernes 
konkrete bidrag

Almene beboeres hverdagshandlinger



Gruppearbejde



Social bæredygtighed

Opgaven - 10 min. 
1. I skal markere hvilke handlinger I allerede gør
2. I må gerne tilføje flere end dem, der står på papiret
3. Til slut udvælg og skriv nedenfor to ord / handlinger som I er enige om er vigtigst for jer ift. at være socialt bæredygtige.

______________________________________________________________________
To udvalgte handlinger af ovenstående, som er vigtigst for jeres gruppe

Eksempler på aktiviteter og tiltag boligorganisationer allerede gør, 
- som en del af vores DNA og når vi lever op til vores almene samfundsansvar

Madklub, hjertestarter, praktikpladser, nyttehaver, fælles udlejningsaftale, 
beboerklub, rekreative ude-områder, sundhedstjek, bogcafé, fælleshuse, 
bydelsmødre, familietrivsel, lommepengejob, beboere med psykiske sygdomme, 
nabohjælp, opgangsambassadører, fjern ensomhed, delebil med frivillig chauffør, 
sociale viceværter, fastelavnsfest,  stiller boliger til rådighed for alle/sårbare 
grupper (kommunal anvisning), arbejdsplads for mange, integrationsopgaver … 



Økonomisk bæredygtighed

Opgaven - 10 min. 
1. I skal markere hvilke handlinger I allerede gør
2. I må gerne tilføje flere end dem, der står på papiret
3. Til slut udvælg og skriv nedenfor to ord / handlinger som I er enige om er vigtigst for jer ift. at være økonomisk bæredygtige.

______________________________________________________________________
To udvalgte handlinger af ovenstående, som er vigtigst for jeres gruppe

Eksempler på aktiviteter og tiltag boligorganisationer allerede gør, 
- som en del af vores DNA og når vi lever op til vores almene samfundsansvar

Effektivitet, stabil drift, udbud, forsikring, økonomi-rådgivning for beboere, 
indkøbsordning, fælles udlejningsaftale, samdrift, samarbejde med 
kommunen, forebyggelse, effektiv drift – eks. i beplantningen, 
digitalisering (af ind-fraflytning, arbejdsgange og bestyrelsesarbejde), 
partnerskaber, uddannelse og kurser for medarbejdere og bestyrelser, 
overenskomster, lovgivning og god trivsel…..



Miljømæssig bæredygtighed

Opgaven - 10 min. 
1. I skal markere hvilke handlinger I allerede gør
2. I må gerne tilføje flere end dem, der står på papiret
3. Til slut udvælg og skriv nedenfor to ord / handlinger som I er enige om er vigtigst for jer ift. at være miljømæssige bæredygtige.

______________________________________________________________________
To udvalgte handlinger af ovenstående, som er vigtigst for jeres gruppe

Eksempler på aktiviteter og tiltag boligorganisationer allerede gør, 
- som en del af vores DNA og når vi lever op til vores almene samfundsansvar

Energirenoveringer, sol- og jordvarme, elbiler til ansatte, sortering af 
affald, energirigtige lyskilder, bycykler, lufttørre vasketøj, reduktion af 
vandspild, vandopsamling, kloakseparering, økologi, miljøambassadører, 
bedre vandmåling, urtehaver, LAR (lokal afledning af regnvand), 
minimere forbrug af plastik, renovering og nybyggeri, naturpleje og 
vedligehold …. 



OPSAMLING



Det videre arbejde

”VORES BIDRAG”
nyt redskab til afrapportering af 
verdensmålsbidrag



VORES BIDRAG

Redskab til afrapportering af samfundsbidrag

Omsættes til eksklusive rapporter

Boligorganisationen/Administrationsselskaberne
Data til kredspjecerne
National rapport om sektorens bidrag



Inspiration

Redskab til at tale verdensmål i afdelingen
‒ Drøftelser
‒ Kreativ idéudvikling
‒ Handling
http://www.demokratinet.dk/vaerktoejer/saet-det-gode-liv-paa-
dagsordenen/

https://www.bl.dk/samfundsansvar/ (under udarbejdelse) 

http://www.demokratinet.dk/vaerktoejer/saet-det-gode-liv-paa-dagsordenen/
https://www.bl.dk/samfundsansvar/


Tak for nu
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