Bilag 1: FN’s verdensmål og politiske udvalg – oversigt over valgte mål
FN-verdensmål med særlig
relevans for Region Syddanmarks
arbejdsområder
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3 – SUNDHED OG TRIVSEL

Målet om sundhed og trivsel for alle i alle
aldre understøttes allerede af de
eksisterende mål og indsatser på
sundhedsområdet. Målet kan også
understøttes af indsatser inden for Regional
Udvikling, herunder arbejde med kultur,
sundhedsinnovation, mobilitet og
uddannelse.

4 – KVALITETSUDDANNELSE

Målet om rent vand og sanitet indgår
naturligt i arbejdet med miljø og
jordforurening, som har til formål at beskytte
grundvandsresurser mod forurening.
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5 – LIGESTILLING

Målet om ligestilling mellem kønnene er
central for en lang række af regionens
arbejdsområder, eksempelvis
uddannelsesområdet hvor grundlaget for lige
deltagelse inden for arbejdsmarkedet skabes.
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6 – RENT VAND OG SANITET

Målet om rent vand og sanitet indgår
naturligt i arbejdet med miljø og
jordforurening, som har til formål at beskytte
grundvandsresurser mod forurening.

x

7 – BÆREDYGTIG ENERGI
Målet om at fremme adgang til billig,
bæredygtig energi er relevant for arbejdet
med omstilling til vedvarende energi og
større energieffektivitet i egen organisation,
men også i forhold til at understøtte
energiplanlægning regionalt.

9 – INDUSTRI, INNOVATION OG
INFRASTRUKTUR
Målet om industri, innovation og
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Præhospitalsudvalget
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infrastruktur understøttes af regionens
arbejde inden for mobilitet, infrastruktur og
kollektiv transport (bl.a. de syddanske
infrastrukturprioriteringer),
Sundhedsinnovation og Digitalisering og
digital infrastruktur.

10 – MINDRE ULIGHED
Målet om mindre ulighed understøttes
allerede af de eksisterende mål og indsatser
på sundhedsområdet. Målet er også relevant
for uddannelses- og mobilitetsområdet. Det
handler både om at reducere geografisk
ulighed ved at sikre god tilgængelighed, men
også om at reducere ulighed mellem sociale
grupper.
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11 – BÆREDYGTIGE BYER OG
LOKALSAMFUND

Målet om bæredygtige byer og lokalsamfund
har særlig betydning i Syddanmark, hvor der
er store forskelle på byområder og
landdistrikter. Både sundhedstilbud, god
tilgængelighed og fremkommelighed, samt
uddannelsesmuligheder og kultur er en del af
arbejdet med at sikre gode levemuligheder i
hele Syddanmark.

12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION
Målet om at fremme bæredygtigt
forbrug og produktion er særligt
relevant for Region Syddanmarks
driftsopgaver, men understøttes også af
arbejdet med miljø og råstoffer, hvor
udnyttelsen af råstofforekomster sker
som led i en bæredygtig udvikling.
13 – KLIMAINDSATS
Målet er et naturligt omdrejningspunkt i
den kommende klimastrategi, men
indgår også i en række regionale
udviklingsdagsordener.
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