
FN'S 
VERDENSMÅL

Almen fokus
● Den almene sektor arbejder strategisk med 

verdensmålene
● Verdensmålene er omdrejningspunktet for en 

bæredygtig byudvikling for unge, familier, ældre, 
personer med tilgængelighedsbehov, hjemløse og 
andre sårbare.

● Verdensmål 11 om bæredygtige byer er særligt 
relevante og trækker tråde til en andre verdensmål, 
som sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, 
anstændige jobs og økonomisk vækst, mindre 
ulighed og klimaindsatsen. 

● Renovering af almene boliger er et vigtigt bidrag i 
den grønne omstilling.

Gode eksempler
BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune 
samarbejder om FN Verdensmål. Aftalen løber 
fra 2020-2024, hvor parterne forpligter sig til at 
samarbejde om bæredygtig byudvikling og 
FN’s Verdensmål. Tanken er, at set fra et 
byudviklingsperspektiv, bidrager de almene 
boliger til en blandet by og til Frederiksberg

Kommunes strategiske mål om ”at skabe plads 
til alle”. Aftaleparterne er enige om, at 
Frederiksberg skal være en social bæredygtig 
by, der kan inkludere og styrke alle borgere. 
Afsættet er udlejning, anvisning og FN’s 
Verdensmål.

Vi vil:
● Indgå strategiske samarbejde med 

kommunerne om mere bæredygtighed 
socialt, økonomisk og miljømæssigt.

● Bidrage til at gøre verdensmålene til 
hverdagsmål for de almene beboere.

National fokus Kommunalt fokus
● En KL-analyse fra 2018 viser, at 90 pct. af 

kommunerne enten er i gang eller gerne vil i 
gang med verdensmålene.

● Af analysen fremgår, at mange kommuner 
synes, det er svært at få hul på udfordringen.

● Verdensmålene er et stærkt redskab til at gå i 
dialog med lokalsamfundet.

● Kommunerne er en central spiller, hvis Danmark 
skal nå sine forpligtelser ift. verdensmålene.

● Der bor 1 million mennesker i de almene boliger i
alle 98 kommuner.

● Hvert år kortlægges de almene boligers bidrag til
verdensmålene i Vores Bidrag.

● Over halvdelen af de almene boligorganisationer har
drøftet eller anvender FN’s verdensmål i deres
arbejde.

● Almene boliger udgør hver femte bolig i Danmark.
Landsbyggefonden støtter gennemgribende
renoveringer af de almene boliger. Den støtte, der
er bevilget i 2020 betyder alene, at ca. 20.000
almene ældre boliger løftes op til en moderne
energistandard. Sigtet er arme og CO2-besparelser
på 30-40 pct.




