
 

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 realisere 

partnerskaber for bæredygtig udvikling og 

styrke midlerne til at nå målene. 

 
KL siger: 

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun 

realiseres gennem stærkt globalt engagement og 

samarbejde. Verden i dag er tættere forbundet end 

nogensinde før. Bedre adgang til teknologi og viden er 

en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation. 

Koordinerede politikker, der vil hjælpe 

udviklingslandene med afvikling af deres gæld, samt 

øgede investeringer i de mindst udviklede lande, er 

afgørende for at opnå bæredygtig vækst og udvikling. 

FN’s mål er at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde 

ved at støtte nationale planer for at nå alle 

verdensmålene. Gennem fremme af international handel 

og støtte til øget eksport fra udviklingslandene vil FN 

bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og 

retfærdigt handelssystem, der er fair og åbent og til 

fordel for alle. Oversat til en dansk kommunal kontekst 
ses verdensmål 17 som et middel til at løse 

udfordringerne på tværs af politikområder og sektorer. 

Herunder ligger også samskabelse og 

frivillighedsindsatsen. 

Faxe Sundhedscenter er 

Et samlingssted og en base for 

private, frivillige 

og kommunale aktører. Derved 

understøttes udvikling af synergier, 

samarbejder og partnerskaber. 

 

Der sker en udvikling af frivillige 

aktiviteter, der tager afsæt i 

borgernes behov. På frivillighuset 

Dalgården er der dannet rammerne 

for en række frivillige 

grupper og foreninger, som 

igangsættes og understøttes af 

kommunens frivillighedskoordinator 

og dernæst drives videre 

af frivillige/civilsamfundet. 

 

Et eksempel på aktiviteter er 

Østsjællands Demensrådgivning og 

Aktivitetscenter. Det er et 

tværkommunalt partnerskab mellem 

Faxe, Køge og Stevns kommuner, 

hvor også Alzheimer foreningen 

deltager. En række lokale spin-off’s i 

form af samarbejder mellem 

frivillighedskoordinator, 

demenskonsulenter og demens 

træningsteam opnås. 

 

Cafe Ådalen på Faxe 

Sundhedscenter drives som 

en økologisk cafe og har 

bronzemærket i økologi. 

 

Der er fokus på samarbejdet med 

borgere, brugere, 

foreninger, erhvervsdrivende, 

nabokommuner, 

region m.fl. på en række områder. 

Eksempler på samarbejder er Faxe 

Naturråd, Faxe Vandløbsråd og 

Faxe Trafiksikkerhedsråd. 
 
 

Politikker: 

 

 Kultur- og fritidspolitik 

 

Strategier: 

 

Der arbejdes med den vedtagne 

handleplan, der er et redskab til 

fremme af kultur- og 

fritidspolitikkens målsætninger. 

 

Der arbejdes på en ny, samlende 

klima-, miljø- og naturpolitik. 

 

Der er et aktivt medlemskab i 

den tværgående organisation 

Greater Copenhagen. 

Organisationen repræsenterer 

kommuner og regioner på 

begge sider af Øresund. 
 

At arbejde mere målrettet 

med at udvikle byrum. 

 


