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https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


BL målsætningsprogram 2018-2022

Alment samfundsansvar

Beboerdemokrati

Effektiv drift

Interessevaretagelse

Socialt

Miljømæssigt

økonomisk

BL



FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling



Vedkommer det mig?



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 www. Deloitte Nordisk 

rapport (link)

www. Deloitte 

Dansk rapport (link)

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/strategy/Downloads/DK_SDG_Rapport_may2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/public-sector/Downloads/FN's%20verdensmål%20i%20kommunalt%20perspektiv_2.pdf


Almene boliger 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



Byggeri og drift

Beboerdemokrati

Boligsocialt

Socialt

Miljø 

mæssigt

økonomisk

Verdensmål i den almene boligsektor



VORES BIDRAG

Redskab til afrapportering af samfundsbidrag

Omsættes til eksklusive rapporter

Boligorganisationens egen rapport

Data til administrationsselskaberne og kredspjecerne

National rapport om sektorens bidrag



Proces for afrapportering

Overblik + 

Indsigt

Sektor

Regionalt

kommunalt

Synliggørelse af de 

almene boligers 

relevans og betydning

Opsamle og 

behandle data

Adm. selskab

Bolig Org.

Marts

• Bolig Org. indberetter 

April

• Data omsættes til 
eksklusive rapporter 
(lokalt og nationalt)

Maj/juni

• Event om den almene  sektors 
bidrag til de 17 mål

• Præsentation af sektorrapport

• Regeringen overbringer deres 
fremdriftsrapport om 
Verdensmålene til Folketinget



Det vil BL bruge afrapporteringen til Nationalt

Kommunikere vores ansvarlighed og relevans for velfærdssamfundet.

Præsentere et andet og mere positivt billede af den almene boligsektor.

Positionere os som aktive og relevante aktører ift. SDG-dagsordenen og i 

den nationale og kommunale udvikling af Danmark.



Hvordan kan boligorganisationerne bruge 
afrapporteringen?

Overblik og ledelse

‒ Skabe overblik (analyse af hvor I stærke og hvor I er mindre stærke)

‒ Sætte mål (prioritere indsatsområder og definerer konkrete mål)

‒ Evaluere på fremdrift (har vi opnået, det vi ville?)

Kommunikation

‒ Internt blandt beboere og ansatte (skabe stolthed)

‒ Eksternt (i styringsdialogen, leverandører, samarbejdspartnere)

‒ Kommunikere jeres ansvarlighed og relevans for velfærdssamfundet.

‒ Positionere jer som aktive og relevante lokale aktører ift. SDG-dagsordenen og udvikling af jeres kommune.



Film: Palle Adamsen, formand for BL

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

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


… og fra de almene boliger 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

AKB Københavns 

konkrete bidrag

Beboeres hverdagshandlinger



Hvad bruger 
boligorganisationer 
verdensmålene til?

• Et nyt ”mind-set”

• En ramme for samarbejde

• En ramme for udvikling

• En ramme for at kommunikere betydningen som samfundsmæssig aktør



1) Et nyt ”mind-set”

Som kan skubbe til vores 

selvopfattelse



2) En ramme for samarbejde (og stille krav)

– om fælles udfordringer og fælles bæredygtige løsninger

Med kommunen, leverandører, virksomheder, NGO’er, 

lokale foreninger mv.

Fx om:

• Håndtering af affald (kildesortering)

• Klimatilpasning (LAR)

• CO2 besparelser – fx energirenovering, jordvarme, solceller mv.

• Beskæftigelse og uddannelse

• Sundhed og trivsel

• Omsorg for psykisk syge og socialt udsatte

• Integration



3) En ramme for at udvikle vores organisationer

Som kan hjælpe os med at udvikle politikker og strategier

‒ Målsætningsprogram:

‒ Kortlægning: hvor er vi

‒ Målsætning: Hvor vil vi hen? Hvad vil vi?

‒ Ledelse: Hvordan påvirker vores beslutninger mennesker og miljø?

‒ Overblik: Indikator på om vi skaber samfundsmæssig mérværdi, når vi fx drifter eller bygger?

Redskab i den daglige ledelse

‒ Branding/virksomhedsidentitet

‒ Sætte rammer for beslutninger i bestyrelsen – styring ud fra den tredobbelte bundlinje

(socialt, økonomisk og miljømæssigt)

‒ Skabe motivation og mening hos medarbejdere

‒ Skabe stolthed og engagement hos beboere



4) En ramme for at kommunikere dét vi allerede gør



Redskab til
boligafdelingerne



Verdensmål i afdelingerne

DEMOKRATINET.DK

Hjemmeside med redskaber til 

afdelingsdemokratiet

Redskab til at tale verdensmål i afdelingen

‒ Drøftelser

‒ Kreativ idéudvikling

‒ Handling

http://www.demokratinet.dk/vaerktoejer/saet-det-gode-liv-paa-

dagsordenen/

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


Samfundsansvar 
– en del af vores DNA


