
 

A  

Har gjort særlige indsatser for 

at fremme verdensmålet. 

 

B  
Har arbejdet med politikker  

og strategier for at fremme  

verdensmålet. 
 

 

C  
Igangværende initiativer som  

fremmer  arbejdet med  

verdensmålet. 

 

D 
Har ideer til at komme i mål  

med verdensmålet. 

 

Faxe kommune skal handle og gøre 

byer og lokalsamfund inkluderende, 

sikre, robuste og bæredygtige. 

 
KL siger: 

I år 2050 forventes det, at to tredjedele af Jordens 

befolkning bor i byer. Det 11. verdensmål sætter 

derfor fokus på, at byer og lokalsamfund skal gøres 

bæredygtige så følgevirkningerne af den stigende 

migration fra land til by kan imødegås. 

Befolkningsvandringen til byerne stiller nye krav til 

de danske kommuner, der har som opgave at 

formulere udviklingsplaner, der kan rumme 

kompleksiteten af de fremtidige sociale, 

økonomiske og miljømæssige udfordringer. 

Bæredygtighedsudfordringerne bestå bl.a. i at sikre 

adgang til holdbare og billige boliger, skabe grønne 

byrum og adgang til rekreative muligheder i både 

by og land samt sikre at byerne er robuste ift. at 

imødegå klima- og sikkerhedshændelser. 

Udfordringerne forudsætter derfor, at de 

kommunale myndigheder er fremsynede, og indgår 

i- og understøtter samarbejder med henblik på, at 

kunne skabe rammer, der sikrer inddragelse og 

befolkningens mulighed for deltagelse i 

udviklingsprocesser. Befolkningsvandringen fra land 

til by mærkes i de danske kommuner, og har været 

et højt prioriteret emne for KL’s arbejde med 

Danmark i forandring i sidste valgperiode. Emnet er 

fortsat relevant, senest udtrykt i form af 

regeringens Ghettoudspil, og KL vil fortsat følge 

dette politiske spor og bruge verdensmålene i 

arbejdet. 

Der er arbejdet med et 

sammenhængende børneliv i Karise. 

Målet har her været, at børn, unge og 

forældre skal opleve en større 

sammenhæng i deres liv. 

Det er ude i lokalområderne desuden 

samarbejdet med 

 En boligsocial projektleder i 

Frøgården 

 SSP-indsatser 

 Sommerferie-puljen 

 Støvlepuljen – der yder støtte til 

alle slags fritidsaktiviteter 

 En Lektie-cafe i Frøgården 

organiseret af frivillighedsgruppen 

der 
 

Lokalplanerne har været betydningsfulde. 

Fagområdet har arbejdet på en 

understøttelse af nye foreninger. 

 

Etableringsgrundlaget for Permatopia 

understøtter verdensmålet. 

 

Det forsøges i forbindelse med den 

kollektiv transport via selskabet Movia, at 

sikre prisniveauerne ikke bliver for høje. 

Der arbejdes ligeledes på,  

 at der på sigt kun bruges fossilfrie 

drivmidler, og  

 at der er gode 

transportforbindelse mellem land 

og by. 

 

Man forsøger at reducere 

miljøbelastningen i forbindelse med 

håndteringen af affald og spildevand fra 

byer.  

 

SSP og Gadeteamet gør et stort stykke 

arbejde for at understøtte et sikkert 

lokalsamfund.  

 

Værestederne er en del af bybilledet, så 

de ikke bliver gemt væk i udkanten af 

byerne.  

 

Der laves flere projekter i boligafdelingen 

Frøgården, for at understøtte 

lokalsamfundet. 

 

Der støttes op om lokalsamfundenes 

planer og behov for udrulning af Digital 

infrastruktur. 

 

Lokalsamfundene støttes aktivt via 

tildeling af tilskud fra puljen På Forkant. 

 
 

Politikker: 

 Kultur- og fritidspolitik 

 Udsattepolitik 

 

 

Strategier: 

 Der arbejdes ud fra en 

kulturanalyse 

 Movias mobilitetsplan 

 Affaldsplanen 

 Spildevandsplanen 
 

 

Grøndalsgrunden er til debat. Der er 

drøftelser af et projekt til et nyt og 

anderledes byrum. 

 
Kultur og Fritidspolitikkens 

handleplan understøtter i initiativer 

der tages verdensmålet.  

 

Sundhedscenteret etablerer 

udendørs møde- og 

sundhedsfremme faciliteter. Det sker 

eksempelvis som bålpladser og 

overdækkede pavilloner udført i 

naturmaterialer til brug som 

møderum. Afdeling for 

Sundhedsfremme 

implementerer så natur og udendørs 

sundhedsfremmetilbud i disse nye 

faciliteter. Faciliteterne er åbne for 

medarbejdere, borgere og frivillige. 

 

Der sker udsortering af 

husholdningsaffald i 10 fraktioner. 

 
Der sker udvikling af samarbejdet 

med Faxe Vandrehjem og Café 

Paraplyen i forhold til at fremme 

betydningen af socioøkonomiske 

virksomheder.  

 

Der er fokus på telebranchen og i 

dialog med denne forsøges det hele 

tiden at få tilvejebragt bedre, digitale 

infrastrukturer ud over hele 

kommunen. Analyser gennemføres 

som grundlag for dialogen med 

telebranchen. 

 
  

 
 

 
 

Mere handicapvenlige byer 

med en større tilgængelighed. 

 

Etablering af flere alternative 

boformer så som 

seniorbofællesskaber og 

friplejehjem. 
 

Mere byudvikling og støtten op 

omkring salg og køb af 

ejendomme og jord. 

 


