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MASTERCLASS 4:
KOMMUNER OG VERDENSMÅLENE
Dato: 
Den 9., 23. og 30. oktober

Tid: 
9.00-12.30

Sted: 
Chora Connection

Deltagergebyr:  
3.000 dkr plus moms pr. 
master class

7.500 dkr plus moms for 
alle tre masterclasses

NGO/Non profit (-50%): 
1.500 dkr plus moms pr. 
masterclass

3.750 dkr plus moms for 
alle tre masterclasses

Antal deltagere: 
Max. 20

MASTERCLASSES

Tema

Kommunerne har en helt afgørende rolle i en række samfundsmæssige 
opgaver. Derfor er kommunerne afgørende for at sikre en bæredygtig 
udvikling på lokalt niveau. FN’s 17 Verdensmål giver den optimale og  
langsigtede ramme for bæredygtig udvikling.  
Der ligger vigtige opgaver og nødvendig fokusering på kommunalt plan for 
at målene kan være opfyldt i 2030 – om 11 år. Specielt ressourceforbrug, 
lige muligheder for børn, unge og ældre samt anstændige jobs er centrale 
mål for danske kommuner. Et vigtigt element i verdensmålene er også det 
sidste mål om partnerskab - altså kommunens måde at agere på.  
 
Verdensmålene er omtalt i økonomiaftalen mellem stat og kommuner for 
2019 og KL har udfærdiget en overordnet handlingsplan for Verdensmålene 
”Kommunernes fælles indsats for Verdensmålene”.  
Hermed er platformen er skabt for kommunernes arbejde med de 17 
Verdensmål.  
Men mange spørger: Hvordan tager vi fat i det langsigtede perspektiv? 
Hvordan kommer vi i gang med konkret at implementere Verdensmålene? 
Hvordan kan vi bygge videre på det, vi allerede arbejder med? 
 
Chora Connection har i denne kontekst udviklet en serie på tre sem-
inarer baseret på masterclassmetoden, der fokuserer på kommunerne og 
Verdensmålene. Disse ledes af tre eksperter, der hver med deres specifikke 
og personlige viden og ekspertise vil fortælle om og dele deres erfaringer 
med deltagerne.  

Denne masterclass serie er den fjerde i rækken af fem masterclasses om 
verdensmålene i forskellige kontekster – tjek www.choraconnection.dk for 
mere information.
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MASTERCLASSES

Deltagere
Kommunaldirektører, ledere af forvaltninger samt medarbejdere i  
kommunen. Kommunalpolitikere. Lokale borgere.

Metode/proces
1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, 

kortlægning af egen problemstilling/behov.

2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af prob-
lemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og idége-
nerering i mindre grupper (max. 10 i hver) med facilitator.

3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.

Hvad får du med hjem? 
Som deltager får man viden, inspiration og konkret sparring med hjem, 
samt muligheden for at fortsætte i et netværk.  
På den måde kan den opnåede viden og værktøjer praktiseres  
efterfølgende i deltagerens egen kontekst.  
Deltagerne vil således være i dialog med underviserne og vil kunne  
bearbejde deres specifikke problemstillinger og udfordringer dels med 
underviseren og dels i de to netværksgrupper, der oprettes på dagen. 

Facilitatorer
Karen Blincoe 
Direktør, Chora Connection

Helene Bjerre-Nielsen 
Konsulent, SYTTEN og Chora Connection

Tilmelding:  
 
https://billetto.dk/en/e/
masterclass-4-kommuner-og-verdensmalene-tickets-308194/

INFORMATION
& TILMELDING
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Masterclasses 

MC 4.1: Den 9. oktober 2018, kl. 9.00-12.30 
Master: Bahare Haghshenas, Senior Manager, Monitor Deloitte Nordic. 

”75 procent af lederne i de danske kommuner betragter således 
Verdensmålene som vigtige for deres kommune, ifølge Deloittes rapport “Fra 
globale mål til lokal udvikling, 2018”. Rapporten er udarbejdet på baggrund af 
interviews med 180 ledere i kommuner i Danmark, Sverige, Finland og Norge.”   

MC4.2: Den 23. oktober 2018, kl. 9.00-12.30 
Master: Bo Rasmussen, Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune.  
”Tænk globalt, og handl lokalt. Det slogan har en enig kommunalbestyrelse i 
Gladsaxe taget alvorligt. FN’s 17 Verdensmål skal indarbejdes i den kommende 
kommunestrategi. Det betyder bæredygtighed over hele linjen”  
(Thomas Kokholm, Danske Kommuner).

MC 4.3: Den 30. oktober 2018, kl. 9.00-12.30  
Master: Steen Hildebrandt, Professor Emeritus fra Århus Universitet,  
forfatter, skribent, foredragsholder.

Steen skriver: ”I de kommende år vil vi se en række virksomheder,  
kommuner, organisationer, regioner, lande mm. tage disse Verdensmål mere 
og mere alvorligt. Vi vil se målene blive drøftet, udfoldet og konkretiseret. Vi 
vil se dem blive taget mere og mere alvorligt. Det gælder i Danmark, men det 
gælder selvfølgelig overalt i verden”.

Steen vil fokusere på vigtigheden af kommunernes arbejde med 
Verdensmålene og i den kontekst vigtigheden af samarbejder og 
partnerskaber.
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MASTERS
MASTERCLASSES

Bahare Haghshenas 
Senior Manager, Monitor Deloitte Nordic 
Bahare har ledet Monitor Deloittes udvikling af arbejdet med kommuner og 
verdensmålene og vil give et indblik i deres undersøgelser. Bahare vil også 
fokusere på UNDP programmet ‘SDG-accelerator’ (link) og derved give et indb-
lik i hvordan virksomheder arbejder med verdensmålene.  
Masterclassen vil være til inspiration for kommunernes erhvervsfremmeaktivi-
teter samt til metodisk og organisatorisk inspiration.

Den 9. oktober 2018, kl. 9.00-12.30

Bo Rasmussen 
Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune 

Bo Rasmussen har været initiativtager til og har ledet en lang proces med at 
indarbejde verdensmålsagendaen som en integreret del af den kommunale 

vision og strategi for Gladsaxe Kommune. Gladsaxestrategien har netop 
været i høring og skal forelægges kommunalbestyrelsen senere på efteråret.

Den 23. oktober 2018, kl. 9.00-12.30

Steen Hildebrandt 
Professor Emeritus fra Århus Universitet, forfatter, 
skribent, foredragsholder
Steen Hildebrandt har en Ph.D. og er Professor Emeritus i Ledelse og 
Organisation på Århus Universitet. Han er desuden adjungeret professor på 
Copenhagen Business School og på Aalborg Universitet og arbejder med 
bæredygtig ledelse. Han har skrevet, bidraget til eller redigeret over 400 
bøger og er redaktør på en bog om de 17 Verdensmål. 

Den 30. oktober 2018, kl. 9.00-12.30
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http://www.dk.undp.org/content/denmark/da_dk/home/presscenter/articles/2018/02/14/sdg-accelerator-new-business-solutions-with-the-un-sustainable-development-goals.html


Vi er altid åbne for 
henvendelser relateret til 
vores ekspertiseområde

SEKRETARIAT
info@choraconnection.dk 
+45 53884684

PRESSE
asbjorn@choraconnection.dk 
+45 53854684

FORRETNING
karen@choraconnection.dk 
+45 26361344

ADDRESSE
Sortedam Dossering 3D, 3 
2200 København N 
Danmark

CVR
36064684 

HJEMMESIDE
www.choraconnection.dk

SOCIAL MEDIA
     @choraconnection
     choraconnection
     chora-connection

PRAKTISK

Vores kontor er placeret i København, 
på Nørrebro lige ved Søerne. 

Kontoret er altid åbent fra kl. 9 til kl. 16 på hverdage.

Guiden ovenfor viser, hvordan man får adgang til bygningen fra Sortedam 
Dossering 7. Brug dørklokken og tryk #1010 og tryk derefter på ringeklokken. 

MASTERCLASSES
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