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Multi-stakeholder forum:  

FN’s verdensmål – Danmarks udfordringer og decentrale løsninger 
 

OPSAMLING  
 

Den 10. oktober arrangerede 2030-panelet, Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål 

(2030-netværket) og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg en stor åbningskonference i 

forbindelse med Folketingets åbning.  

Åbningskonferencen fungerede som et multi-stakeholder forum, og formålet med forummet var at 

forene og forstærke alle sektorer i Danmark i arbejdet for, at Danmarks bidrag til indfrielsen af 

verdensmålene forbliver ambitiøst. Forummet var det første af en fremadrettet årlig tilbagevendende 

begivenhed, hvor der hvert år gøres status over, hvor langt Danmark er kommet med 

implementeringen af verdensmålene. 

Den 10. oktober var titlen ”FN’s verdensmål – Danmarks udfordringer og decentrale løsninger”. 

Nedenfor præsenteres hovedpointerne fra forummet. Først gennemgås hovedpointer fra de i alt 9 

korte oplæg, som tilsammen rammesatte arbejdet i Danmark med FN’s verdensmål og de 

udfordringer, som der er i Danmark for at kunne indfri målene.  

Det er muligt at gennemse forummets samtlige 9 oplæg og opsamlingen på forummet her: 

http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20161/efk/tv.4151.aspx?as=1#player  

 

”Taking stock”: Status på Danmarks indfrielsen af FN’s verdensmål:                                                         

Hovedpointer fra 9 oplæg fra repræsentanter for forskellige sektorer i Danmark.   

De 9 oplægsholdere havde hver tre minutter til at komme med deres syn på, hvordan deres sektor 

leverer på indfrielsen af målene, samt hvilke udfordringer de ser for indfrielsen af målene bliver 

fuldstændig.   

Folketinget: Medlem af Folketinget og medlem af 2030-netværket, Mogens Lykketoft (S) 

• Der er allerede et stærkt engagement til stede i Danmark. De unge er med, dem der uddanner 

er med, investorer, store virksomheder, store byer og ngo’er. Det halter dog med de nationale 

regeringer – også i Danmark.  

• Civilsamfundet spiller en vigtig rolle i at sikre et ambitiøst arbejde med at indfri 

verdensmålene i Danmark. Et eksempel på at sikre dette er civilsamfundets anbefalingsrapport 

”What will Denmark look like in 2030”, som gennemgår arbejde i Danmark med at indfri 

målene.  

• Fremadrettet må fokus i Danmark være på: Uddannelse af børn og unge i bæredygtighed og 

forskning – i teknologi, verdensmålenes integration i det offentlige udbud, skabelsen af en 

vidensportal og ikke mindst de nationale og globale skattesystemer som på ingen måde 

understøtter en bæredygtig udvikling. 

 

http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20161/efk/tv.4151.aspx?as=1#player
https://www.ms.dk/sites/default/files/filarkiv/artikler/what_will_denmark_look_like_in_2030.pdf
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Academia: Professor, Statens Naturhistoriske Museum, KU, Kathrine Richardson 

• I Danmark bruger vi flere og flere ressourcer, hvilket er noget af det mest relevante at se på for 

os. Verdensmålene er en vision for, hvordan vi vil fordele vores ressourcer. Derfor er de lige så, 

eller måske endda mere, relevante for os, som de er i Burkina Faso. 

• Verdensmålene er ikke en ramme, som skal bruges til profilering til at score profit. Målene 

skaber incitament for alle til at se på, hvor og hvordan man gør det værst og bruge målene til at 

rette op på sin adfærd. I Danmark gør vi det værst med hensyn til opnåelse af mål 12-14.  

• Regeringens initiativ omkring screening af lovforslag er fint, men regeringens insisterende på 

at kun at screene lovforslag, når de er relevante, holder ikke. For hvilke lovforslag er ikke 

relevante set i relation til verdensmålene?  

Investeringssektor: Direktør, PensionDanmark, Torben Möger Pedersen 

• I Danmark har vi en lang række aktører, som er eksperter i, hvordan man kan indfri 

verdensmålene. Verdensmålene giver derfor om noget nye muligheder for danske 

virksomheder til at øge deres eksport af løsninger til indfrielsen af målene.  

• Verdensmålene skal defineres som nogle der skal bevæge sig fra filantropi til forretning, hvis vi 

skal lykkes. 

• Pointe: Det er muligt både at ’do good’ og ’do well’ på samme tid.  

Fagforeninger: Næstformand, LO, Nanna Højlund 

• I blandt fagforeninger arbejder vi for lighed, uddannelse, ligestilling mellem køn og vi tager 

meget udgangspunkt i mål 16. 

• Den grønne omstilling og udvikling er et overset punkt i vores sektor. 3F går forrest her, men 

vi skal alle sammen blive bedre til at arbejde med den.  

• Vores fokus i fagbevægelsen er på, hvordan målene hænger uløseligt sammen. Vi arbejder 

specifikt på at få målene oversat og udbredt til lokalt niveau, så også alle vores tillidsmænd kan 

bruge dem aktivt i deres arbejde.  

Virksomheder: Seniorchefkonsulent, Dansk Industri, Sara Krüger Falk 

• Virksomheder skal have viljen til at gå forrest, når det kommer til at arbejde med 

bæredygtighed. Men virksomheder er også de aktører, som bidrager med det nye: Den nye 

tænkning og de nye løsninger på de udfordringer, som FN’s verdensmål er med til at opstille.  

• Fokus må være på uddannelse: Der er behov for at få uddannet borgere, som tager deres viden 

med ind i virksomheder.  

• Der må ligeledes være et fokus på viljen hos lovgivere – både omkring regulering, som skaber 

incitamenter til at agere bæredygtigt, og på at sikre den arbejdskraft som virksomheder har 

behov for. 

Civilsamfundet (her defineret ved medlemskredsen af 92-gruppen og Globalt Fokus): Senior 

Programleder, Policy og strategirådgiver. WWF-Denmark Elisabeth Kiørboe 

• Civilsamfundet arbejder for at sikre et fokus på alle mål ud fra hensynet til alle de tre former 

for bæredygtighed: det sociale, det økonomiske og det miljømæssige – og vi arbejder for at 

kæde det nationale arbejde sammen med det internationale arbejde. 
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• Det overordnet pejlemærke er princippet om ’leavning no one behind’, og vi forsøger at skabe 

opmærksom om de mål, hvordan Danmark ikke er i mål – eksempelvis mål 10 og mål 12-15. 

• Der sker en masse rundt omkring i Danmark, men det går for langsomt. Eksempelvis mangler 

vi et solidt system for at måle fremgangen i Danmark – herunder en solid analyse som kan 

identificere de udfordringer Danmark har og det løbende arbejde på disse områder, så vi kan 

sikre, at arbejdet går den rigtige vej.  

Kommuner: Kontorchef, Kontor for Miljø og Teknik, Mette Herbert 

• Kommuner er bindeleddet mellem den globale dagsorden og de daglige lokale dagsordener. KL 

bidrager i den henseende med at skabe rammerne for kommunerne – juridisk, økonomisk og 

organisatorisk.  

• KL’s fokus med hensyn til verdensmålene er at få dem forankret lokalt. Kun på den måde kan 

de skabe forandring. 

• Der mangler en oversættelse af målene fra en global dagsorden til en kommunal 

forståelsesramme og handlingspunkter. Det arbejder KL fremadrettet på at få skabt. 

Forbrugerne: Direktør, Forbrugerrådet TÆNK, Anja Philip 

• Vi har en ambition om, at Danmark skal være verdens bedste forbrugerland med hensyn til 

bæredygtighed. Med det forstås, at alt det vi producerer og lægger i vores indkøbskurv, lever 

op til verdensmålene.  

• De danske forbrugere vil have produkter, der er ansvarlige produceret. Eksempelvis omkring 

mål 7 om adgangen til bæredygtig energi, som er noget forbruger efterspørger.  

• Der mangler oplysning om produkter, som kan bidrage til, at forbrugerne er bedre stillet, når 

de skal træffe valg om køb af produkter. 

De unge: FN’s ungdomsdelegat fra DUF, Clara Halvorsen 

• Verdensmålene er en generationskontrakt, fordi de unge skal overtage den verden, som vi 

lever i, i dag. De unge skal derfor inddrages i langt højere grad end det er tilfældet i dag. 

• Vi arbejder løbende med et fokus på, hvordan vi selv kan bidrage yderligere til dagsordenen. 

• Der mangler bedre integration af verdensmålene i alle processer og monitoreringen af 

udviklingen og fremgangen. Det handler dog ikke om at gøre det for de unge, men med de unge.  

 

Decentrale løsninger på Danmarks udfordringer:                                                                                 

Hovedpointer fra deltagerne om, hvordan man på decentralt niveau i Danmark fremadrettet kan 

arbejde med at overkomme udfordringerne og bidrage til indfrielsen af FN’s verdensmål.                

Deltagerne var opdelt ved 20 borde, og hvert bord diskuterede mulige initiativer, koncepter og måder 

at opnå forskellige mål på decentralt niveau. Det decentrale niveau blev oftest tolket i en kommunal 

kontekst, hvorfor flere løsninger tog udgangspunkt i kommunalt arbejde. Nedenfor præsenteres en 

sammenfatning af de vigtigste pointer og konkrete initiativer, som forummets deltagere præsenterede: 

Udbredelse 

• Engagement af hele befolkningen: Udbredelse af forståelsen i befolkning om bæredygtighed i 

alle dens dimensioner, så befolkningen involverer sig i løsninger. 

o Fokus på mobilisering af borgere 
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o Fokus på uddannelse: I folkeskole, højskoler, erhvervssektor, universiteter m.v. 

Konkret eksempelvis i folkeskolens afgangsprøve. 

• Fuld udbredelse af kendskab til verdensmål: Der skal igangsættes konkrete initiativer i 

kommuner med udgangspunkt i målene og der skal skabes lokalt baserede netværk, som kan 

komme med konkrete idéer til og politikker til gennemførelse. 

• I 2018 har 50% af Danmarks befolkning kendskab til målene. 

o Dette vil ske ved at oplyse om målene i grundskolen, forholde sig til målene på 

ungdomsuddannelser og handle aktivt med fokus på forandring på korte, mellemlange 

og lange uddannelser. 

• ”Jeg er verdensborger”:  I 2018 har alle borgere fået én ide til en bæredygtig handling. På 

skoler gives elever muligheden for at kunne sige ”jeg er verdensborger” og forstå, hvad der 

ligger bag. 

Uddannelse/næste generation/børn og unge 

• Dannelse: Målene skal ind i undervisningen: Alle kommuner skal forpligte sig til at indarbejde 

målene og menneskerettighederne i alle skoler:  

o Hver kommune har en verdensmålsskole om 1 år, hvor målene er integreret i alle fag – 

eksempelvis om energi, indeklima, sundhed, lighed, ligestilling, antimobning, ’leave no 

one behind’ – inklusion, affald, ansvarligt forbrug. 

o Skolerne får understøttelse gennem partnerskaber mellem kommuner, skoleelever, 

Verdens Bedste Nyheder og forældre = forbrugere. 

• Affaldssortering og unge: Fokus på at gøre den globale dagsorden relevant på lokalt plan og 

kunne skabe folkeligt engagement. En måde er ved at sammentænkte affaldssortering og unge 

og oplyse om, hvilke følger affaldssortering har. Samtidig arbejde med certificering af 

befolkning, som testes af på befolkningen i 2018. 

• Open-source platform vedrørende undervisningsmateriale: Bringer folk sammen om at skabe 

undervisningsmateriale. Samtidig mulighed for at lave en årlig undervisnings-dag med fokus 

på udvikling og deling af undervisningsmateriale. 

• Handling giver holdning: Arbejde specifikt med uddannelser i kommuner. Alle 8. og 9. klasser i 

kommuner skal være ledere omkring én handling med relation til verdensmålene, hvis de 

samtidig inspirerer tre personer (forældre eller lignende) til også at udføre handlingen. 

o Verdensmåls-boostere: Frivillige uddanner i workshops med metodik. Pris til unge der 

handler. 

• Verdensmål = læringsmål: Ingen afgangsprøver i 2025 uden FN’s Verdensmål:  

o FN’s verdensmål skal integreres i alle læringsmål, faglige udvalg, læreruddannelser og 

efteruddannelse af lærere.  

▪ 25% af læringsmål har integreret verdensmålene i 2018 

▪ 50% i 2020 og 100% i 2025 

• Børn og unge = generation verdensmål: Verdensmålene integreres i folkeskolen, folkeskoler 

certificeres i verdensmålene og børn kan blive verdensmål-ambassadører. 

Offentlige indkøb 

• De bæredygtige indkøbere: Offentlige indkøbere skal uddannes og understøttes i, hvordan man 

stiller krav til leverandører, hvordan man håndterer udbud i relation til bæredygtighed og 

dermed, hvordan man i sidste ende køber bæredygtigt ind.  

o Vigtigt med ensartede krav til bæredygtighed i offentlige udbud. 
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• Fælles kommunal- og regional indkøbspolitik med fokus på en verdensmåls-certificering: 

o Indkøbspolitikker skal tage højde for, at prisen på et produkt ikke kun er noget 

kortvarigt (hvad der betales her og nu), men også er langvarig (hvad samfundet betaler 

på sigt inden for forskellige områder; klima, miljø, sundhed og finansielt).  

o Fremgangsmåde: Honorere leverandører, som kan vise prisen på lang sigt og 

leverandørens arbejde med bæredygtighed. Dermed også incitament til virksomheder 

om at agere bæredygtigt, fordi bæredygtighed bliver et konkurrenceparameter. 

Dermed bæredygtighed bliver en forretningsmulighed.   

o Eventuelt gøre bæredygtige indkøbsaftaler obligatoriske. 

Integration af mål på politisk niveau 

• Beskæftigelse skal have fokus på ”leave no one behind”: Fokus på særlige grupper – 

eksempelvis kvinder med anden etnisk baggrund.  

o FN’s verdensmål formidles til kommunale repræsentanter fra erhvervslivet, på 

kommuners konference m.v.  

o Kommuner monitorerer, hvem der ikke kommer i beskæftigelse. 

• Kommunale indstillinger: Alle kommunale indstillinger om et år skal tage integrere 

verdensmålene og tage stilling til indfrielsen af dem. 

• Al offentlig transport på el: Fra busser, biler i hjemmeplejen, skraldebiler m.v. 

• Reducering af livsstilssygdomme med Esbjerg Kommune som eksempel: Større fokus på aktiv 

transport:  

o Det skal være sværere og dyrere at parkere biler 

o Der investeres i bedre, større og flere cykelstier som forbinder byen på nye måder. Må 

desuden lave konkrete aktiviteter omkring aktiv transport.  

o Offentlige og private arbejdspladser skal stille badefaciliteter til rådighed 

o Maden i kommunale institutioner skal være bæredygtig 

o Tilskud til el-cykler 

o Mekanikere på arbejdspladser, så cyklen kan afleveres imens man er på arbejde. 

• Alle kommuner har handlingsplaner med udgangspunkt i verdensmålene: Laves gennem bred 

inddragelse og samarbejde mellem kommunen, borgere, virksomheder, civilsamfundet og 

foreninger.  

o Kommunen ansvarlig for at arbejde på baggrund af analyse af kommunens 

udgangspunkt og fokus på de områder, hvor kommunen ikke opfylder målene.  

o Årlig pris til Danmarks bedste kommune på området. 

• FN’s verdensmål skal integreres i alle kommunale strategier. 

o KL kan her med rådgivning til kommunalbestyrelser og lader årsmøder tage 

udgangspunkt i FN’s verdensmål. 

• Verdensmål skal være hverdagsmål: København som case:  

o Certificere borgere. Om et år skal 5000 borgere være certificeret. Om 2 år 50.000. 

o Samarbejde med forskellige i kommunen om, hvordan man kan måle fremgangen i 

arbejdet.  

o Skabe et brugerpanel til at understøtte kommunen.  

o Screene alle kommunale forslag om effekt på indfrielsen af verdensmål.   

o Fokusere på finansiering af løbende arbejde med målene – eventuelt lave verdensmåls- 

budget. 
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Lokale råd/netværk/grupper til støtte for byrådet 

• 98 kommuner = 98 multi-stakeholder konferencer 

o Skal skabe politisk kendskab til målene. 

o Skal bidrage til en gap-analysis rapport fra kommunerne. 

o Skal bidrage til, at målene afspejles i kommuners politiske udvikling. 

o Muligt koncept for konferencerne:  

▪ Vi er i gang på disse 3 områder: A1, A2, A3 

▪ Vi har potentiale på disse 3 områder: B1, B2, B3 

▪ Vi har udfordringer på disse tre områder: X1, X2, X3 

• Verdensmålene til debat i samtlige kommuner: I 2018 har verdensmålene været udgangspunkt 

for kommunale debatter og alle kommunale politikere har viden om de udfordringer, som 

deres respektive kommuner hver især står overfor. 

• Lokale netværk med udgangspunkt i verdensmålene: Der nedsættes forskellige lokale netværk 

mellem faggrupper og kommunen, som har til hensigt at identificere udfordringer omkring 

indfrielsen af verdensmålene og løsninger inden for de specifikke fagområder.                        

Verdensmål-kommuner 

• Modelkommuner: Udråbe 17 kommuner til modelkommuner for at sætte fokus på 

verdensmålene. KL som tovholder. Med inspiration fra Dansk Industris arbejde med 

virksomheder. 

• Verdensmålsambassadører i kommuner: Eksempelvis Agenda21 aktører.  

• Verdensmåls-barometer: Et barometer som alle kommuner kan arbejde efter og årligt 

rangeres efter. Konkrete initiativer til kommuner: Skabe en ’verdensmåls-sandkasse’, hvor 

kommuner stiller plads til rådighed til ideudvikling. 

• ”Fåborg er i mål i 2030”: Et mål som vil lade Fåborg være modelkommune for andre 

kommuner og eventuelt tiltrække virksomheder. Opnås gennem flere forskellige aktiviteter: 

o Skabe 100% kendskab til målene i kommunen 

o Nedsætte et verdensmåls-råd med repræsentantskab fra alle faggrupper i kommunen 

og lade rådet have mandat til at rådgive kommunalbestyrelsen. 

o Integration af private-public partnerskaber, hvor fælles finansiering af projekter kan 

skabe nye former for udvikling.  

o Ledelsesuddannelser: Skabe kurser for ledere i kommunen og i kommunale 

virksomheder om, hvordan man kan lade sit arbejde tage udgangspunkt i 

verdensmålene og skabe incitament til det samme blandt sine medarbejdere. 

o budget? 

• 98 borgmestre som ambassadører for verdensmålene: Målene integreres gennem kendskab til 

og aktivt brug af verdensmålene hos Danmarks borgmestre.  

o KL afholder årlig begivenhed for borgmestre.  

o Der gives verdensmåls-pris til den kommune, som har skabt størst fremgang med 

hensyn til indfrielsen af målene -  måles på baggrund af baseline udarbejdet af alle 

kommuner, som har inddraget lokalt civilsamfund, virksomheder m.v.  

o Borgmestre får til opgave at sikre, at verdensmålene gøres nærværende og relevante i 

deres kommuner.  

o Derfor også behov for en ’oversættelse’ af målene til lokalt niveau. 
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Deltagerliste 

Navn Organisation Stilling 

Anders Vestergaard Jensen Sustania Senior analytiker  

Andreas Dybkjær-Andersson Globalt Fokus Civilsamfundsmedarbejder 

Ane Kolby Kristiansen Børnefonden Senior Political Communications 
Advisor 
 

Ane Nina Ethelberg Københavns Kommune Underviser og udvikler af læring  

Anette Mortensen (V) Stevns Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem 

Anja Bollerup Ungdommens Røde Kors International konsulent 

Anja Philip  Forbrugerrådet Tænk, 2030-
panelet 
 

Formand  

Anne Gadegaard Novo Nordisk Associate Director, Senior Advisor 

Arne Wangel Danish Development Research 
Network 
 

Webredaktør 

Asger Ryhl UN Women’s Nordiske Kontor Direktør 

Benny Werge Mission Øst  Frivillig 

Bent Jørgensen (V) Roskilde Kommune Viceborgmester  

Bjarke Vestergaard Globalt Fokus Verdensmålsmedarbejder 

Camilla Marie Thiele Deloitte Manager 

Camilla Nielsen-Englyst Landsforeningen for Økosamfund International projektkoordinator 

Carl Christian Ebbesen (DF) Københavns Kommune  Kultur-og fritidsborgmester  

Charlotte Ersbøll Hansen og Ersbøll Agenda Stifter og partner 

Charlotte Hedevang Nielsen Operation Dagsværk Kampagneleder 

Christian Juhl (Ø) 2030-netværket Medlem af Folketinget 

Christian Jølck ROCKWOOL Director 

Christina Hjelm Afrika Kontakt Projektmedarbejder 

Christine Mulvad 92-Gruppen Kommunikations- og policyrådgiver 

Clara Halvorsen DUF Danmarks FN-ungdomsdelegat 

Claus Teilmann Petersen Pandora Vice president  

David Hansen Det danske spejderkorps Spejderchef 

Dennis Schmock Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem 

Elisabeth Kiørboe WWF Senior Programleder, Policy og 
strategirådgiver 
 

Emilie Juel-Hedwig Pension Danmark PA for Torben Möger Pedersen 

Emma Byrne Globalt Fokus Praktikant 

Eva Raabyemagle FN’s Flygtningeorganisation Senior advisor 

Flemming Lynge Nielsen Danfoss A/S Bæredygtighedschef 

Gerda Hald Dansk vandcenter Syd Vicedirektør 
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Gitte Dyrhagen Husager Folkekirkens Nødhjælp Rådgiver 

Gitte Kjær-Westermann Lyngby-Taarbæk Kommune Spidskandidat for Radikale Venstre 

Hans Colind Hansen  Astra Konsulent  

Helle Ekmann Jensen Beskæftigelsesministeriet Chefkonsulent 

Henrik Gretoft Københavns Kommune Afdelingsleder, Børne- og 
Ungdomsforvaltningen 
 

Ida Klockman Sex & Samfund Politisk medarbejder 

Ieva Jasaityte  Selvstændig 

Jan Ole Haagensen Verdensskove Sekretariatschef 

Janice G. Førde Kvindernes U-landsudvalg Forkvinde 

Jarl Krausing Concito International Chef  

Jens Lacour Danmarks Naturfredningsforening  EU- og miljøpolitisk seniorrådgiver 

Jens Ole Bach Hansen Udenrigsministeriet Rådgiver til Danmarks FN-Mission i New 
York og chefrådgiver om verdensmål 
 

Jeppe Søndergaard Pedersen Landbrug og Fødevarer Seniorkonsulent 

Jesper Nielsen 3F Afdelingsleder, International afdeling 

Joakim Hesse Lundström Amnesty International Danmark Programleder - mennesker på flugt 

Johanna Lundström Region Syddanmark Chefanalytiker 

Jonas Christoffersen Institut for Menneskerettigheder, 
2030-panelet  
 

Direktør 

Judith Kyst Madkulturen Direktør 

Julie Herdal Molbech (Å) Helsingør Kommune Spidskandidat 

Julie Rosenkilde Nyt Europa Sekretariatsleder 

Jørgen Estrup 
 

FN-forbundet Formand 
 

Jørn Lykou Danish Energi Management & 
Esbensen 
 

Administrerende direktør 

Jørn Rasmussen DHI group Direktør 

Kaj Juhl Madsen Miljøstyrelsen  

Kara Djurhuus Ungdommens Røde Kors Chef for Lokal og Global Handlekraft 

Karen Blincoe Chora Connection Direktør 

Karsten Bjørno Danva Kommunikationschef 

Kathrine Richardson Statens Naturhistoriske Museum, 
Københavns Universitet 
 

Professor 

Katrine Ohm Dietrich Globalt Fokus Kapacitetsudviklingskoordinator 

Kenneth Lindharth Madsen Landbrug & Fødevarer Afdelingschef 

Kim Christiansen Danmarks Naturfredningsforening Medlem af Miljøfagligt udvalg 

Kirsten Brosbøl (S) 2030-netværket Forkvinde for 2030-netværket 

Kirsten Hjørnholm Mellemfolkeligt Samvirke Humanitarian Policy and Programme 
Manager  
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Kitt Bell Andersen  Landbrug og Fødevarer Chefkonsulent  

Klaus Ljørring Pedersen Dansk Flygtningehjælp Policy Advisor 

Kresten N. Laursen Region Syddanmark Chefanalytiker 

Kristian Handberg Københavns Rådhus PA for borgmester Carl Christian 
Ebbesen 
 

Lars Abel (C) Gladsaxe Kommune 2. viceborgmester  

Lars Josephsen FN-forbundet Cand.scient., Master of Public Policy 

Lars Münter CSR Link Partner 

Laust Gregersen Globalt Fokus, 2030-panelet Formand 

Lene Grønfeldt Globale Seniorer  

Line Hede Nødhjælpens Ungdom Frivillig/repræsentant 

Line Vind Gladsaxe Kommune  Chefkonsulent 

Lise Johansen LO Projektleder 

Lone Loklindt (B) Spidskandidat for Radikale Venstre Frederiksberg Kommune 

Lotte Bøjer HOFOR Områdechef , Forretningsudvikling, HR 
og Kommunikation 
 

Lotte Hansen Hansen og Ersbøll Agenda Stifter og partner 

Lotte Kofoed  Administrationsøkonom 

Louise Helene Møller-Madsen Erhvervsstyrelsen  Fuldmægtig 

Mads Petersen Fuldmægtig Sundheds- og Ældreministeriet 

Maiken Stadager Lassen Ungdommens Røde Kors Konsulent 

Majken Lundberg Kvinderådet Akademisk medarbejder 

Majken Møller Marine Stewardship Council Kommunikations- og Marketingschef 

Maria Molde CISU Rådgiver 

Maria Therese Bager Københavns Kommune Biologist 

Marie-Louise Boisen 
Thøgersen 
 

Tænketanken Frej Stifter og formand 

Martin Bille Hermann Udenrigsministeriet Direktør 

Martin Keller  Københavns Kommune Verdensmålskonsulent  

Mette Annelie Rasmussen (B) Københavns Kommune Medlem af Teknik- & Miljøudvalget  

Mette Boye Dansk Initiativ for Etisk Handel Direktør 

Mette Fjalland Kommunikation og 
Partnerskabsrådgiver 
 

UNDP  

Mette Gjerskov (S) 2030-netværket Medlem af Folketinget 

Mette Herbert Kommunernes Landsforening Kontorchef 

Mette Hvid Brockmann Chora Connection Projektleder 

Mette Reissmann (S) 2030-netværket Medlem af Folketinget 

Michael Honoré Bech-Bruun Advokat 

Michael Steen-Hansen Danmarks Biblioteksforening  Direktør 
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Mikkel Suell Henriques Realdania Projektchef 

Mille Herskind Aids Fondet International projektleder 

Mogens Lykketoft (S) 2030-netværket Medlem af Folketinget 

Morten Bach Danish NCD Alliance Projektassistent 

Nanna Højlund LO, 2030-panelet Næstformand 

Nanna Schöne Hald Amnesty International Praktikant 

Neel Strøbæk Ramboll Group Group Market Direktør 

Nick Hækkerup (S) 2030-netværket Medlem af Folketinget 

Niklas Frijs-Madsen Københavns Kommune Fuldmægtig  

Niko Grünfeld (Å) Spidskandidat for Alternativet Københavns Kommune 

Ninna Hedeager Olsen Enhedslisten København Borgmesterkandidat  

Ole Just HK Cheføkonom 

Ole Stubdrup Udenrigsministeriet Chefkonsulent 

Pernille Schnoor (Å) 2030-netværket Medlem af Folketinget 

Pernille Skjershede Nielsen Vicedirektør & programchef Gate 21 

Peter Christiansen Globalt Fokus Sekretariatsleder 

Poul Buch-Hansen Freelance Konsulent 

Rasmus Rue  Beskæftigelsesministeriet  Fuldmægtig 

Rasmus Vincentz Folkehøjskoleforeningen Danmark Bæredygtighedskoordinator 

Rikke Thorsen Region Syddanmark Analytiker 

Rina Lauritzen Trautner Globalt Fokus Puljerådgiver 

Rinie Siesbye Udenrigsministeriet Fuldmægtig 

Rune Stig Mortensen Region Syddanmark Analysechef 

Rune Gottlieb Skovgaard Erhvervsstyrelsen Chefkonsulent 

Sabrina Louise Christiansen  Esbjerg Kommune  Byrådskandidat (Ø) 

Sara Krüger Falk Dansk Industri, Global Compact, 
2030-panelet  
 

Chefkonsulent 

Sarah Johansen CARE Danmark Politisk koordinator 

Sarah Nørris Christensen (Ø) Esbjerg Kommune  Kommunalbestyrelsesmedlem 

Signe Højsten  Danske Handicaporganisationer Senior Advisor 

Sille Stidsen Institut for Menneskerettigheder Specialkonsulent 

Sophian Drif Københavns Kommune Konsulent 

Steen Hildebrandt Århus Universitet Professor emeritus 

Steen Liljegren  Vallensbæk Kommune Udviklingskonsulent 

Stig Tackmann Dalberg Direktør 

Stine Junge UNDP Partnership Analyst 

Susan Kjeldgaard (Å) Gribskov Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem 

Susanne Volqvartz Danish NCD Alliance Director of Development 

Thomas Ravn-Pedersen Verdens Bedste Nyheder  Direktør 
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Titte Obelitz Søe Ungdommens Røde Kors International konsulent 

Toke Lago von Kappelgaard Finansministeriet  Fuldmægtig 

Torben Jarlstrøm Clausen Odense kommune,  Projektleder, Transformation & Strategi, 
Bystrategi, Bæredygtighedssekretariatet 
 

Torben Möger Pedersen Pension Danmark, 2030-panelet  Adm. Direktør 

Torben Vinter Sager der Samler Bestyrelsesmedlem 

Troels Dam Christensen 92-Gruppen, 2030-panelet Sekretariatschef 

Yalda Faqiri Kræftens Bekæmpelse Kommunikationsmedarbejder 

 


