
Verdensmålene og  
Lokal Værdiskabelse 
DANVA og KL arrangerer konference i Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1,  
2770 Kastrup, tirsdag den 30. oktober 2018.

Hvordan kan kommuner og forsyninger støtte op om Verdensmålene og  
samtidig bidrage til lokal værdiskabelse? 

I Danmark arbejder kommuner og 
forsyningsselskaber med at imple
mentere FNs Verdensmål med ud
gangspunkt i kommuneaftalen for 
2018 og 2019. Den lægger op til et 
forpligtende lokalt samarbejde om 
at løfte FN’s verdensmål. Danske 
vandselskaber har allerede i flere 
år og ofte som følge af ønsker fra 
deres ejere, arbejdet strategisk og 
operationelt med at opfylde Ver
densmålene.

Baseret på oplæg og cases dis
kuterer vi, hvordan arbejdet med 
Verdensmålene giver lokal udvikling, 
bedre resultater og øget service til 
gavn for kunder og miljø. Vi ser også 
eksempler på lokale partnerskabers 
bidrag til de globale dagsordner.

Vi vil gøre Verdensmålene kon
krete og vise, hvordan strategisk og 
fokuseret arbejde med dem giver 
værdi på bundlinjen for kommuner 
og vandforsyninger. Vi ønsker også 
at inspirere andre forsyningsarter til 
at arbejde med Verdensmålene. 

DAGENS PROGRAM:
•  Sådan arbejder vi med Verdens

målene fra globalt til lokalt.  
Oplæg ved KL, DANVA, Deloit
te, Realdania, CONCITO

•  Kommuner og vandselskabers 
arbejde med Verdensmålene. 
Cases fra bl.a. Aarhus, Aalborg, 
København, Herning, Lemvig  
og Sønderborg

•  Lokal værdiskabelse - Samar
bejde og partnerskabsmulig
heder. DAMVAD, Dansk Industri.

•  Dagens temaer - Korte oplæg 
og grundig diskussion om: 
- Strategi og Vision 
- Implementering 
- Partnerskaber og projekter

•  Afslutning og inspiration til at 
fortsætte arbejdet hjemme: 
Verdens Bedste Nyheder,  
Globalt Fokus, Gapminder.

  
Se detaljeret program  
på www.danva.dk og  
www.kl.dk

Konferencen henvender sig til  
direktører, ledere og projektledere 
for kommuner, vandselskaber, fjern
varme, el og affaldsforsyninger, 
samt private virksomheder - alle der 
vil videre med deres strategiske ar
bejde med Verdensmålene og med 
konkrete partnerskaber og projek
ter. Der bliver god tid til netværk.  

Den Blå Planet er et bæredygtigt 
og vandeffektivt konferencested, og 
der vil være mulighed for at besøge 
akvariet.

TILMELDING til DANVA ved mail til Helle Benjaminsen: hb@danva.dk med angivelsen Verdensmålskonference. 


