Sundheds- og Kulturforvaltningen

FN´s delmål

3.3. Bekæmp smitsomme sygdomme

Inden 2030 skal epidemierne af AIDS, tuberkulose, malaria og negligerede tropiske
sygdomme afsluttes, og hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme
sygdomme skal bekæmpes.

3.4. Red flere fra at dø af ikke-smitsomme
sygdomme, og styrk mental sundhed

Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme,
reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental
sundhed og trivsel skal fremmes.

SUNs eksisterende mål
og indsatser som kan kobles på FN’s delmål

Implementering af sundhedspolitik.
3.5. Forebyg og behandl stof- og
alkoholmisbrug

Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og
skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

3.7. Giv alle adgang til seksuel sundhed og
familieplanlægning

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og reproduktive
sundhedsydelser, herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse, og
integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier og programmer.

3.8. Giv alle adgang til lægehjælp

Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse mod økonomiske
risici, adgang til essentielle sundhedsydelser af høj kvalitet, og adgang til sikker og
effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til en overkommelig pris for alle.

3.a. Implementer WHO's
rammekonvention om tobakskontrol

Implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens Rammekonvention
vedrørende Tobakskontrol skal styrkes i alle lande, hvor det er relevant.

4.5. Stop al diskrimination i uddannelse

Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelser afskaffes, og der skal sikres
lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest
udsatte grupper, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i
udsatte situationer.

Anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i fht.
Alkohol, Tobak, Fysisk aktivitet, Mad og måltider og Mental Sundhed
er under implementering.
Derudover arbejdes der med; Sunde Rammer, Lighed i Sundhed,
Mental Sundhed og Sundhed i fællesskab.
Center for anvendt kommunal sundhedsforskning bidrager endvidere
til at skabe mere relevant og anvendelig viden til at løse
sundhedsopgaverne.

Implementering af mål i en række politikker og strategier:
Handicappolitik
Integrationspolitik
Kulturpolitik
Uddannelsesstrategi

4.7. Undervis i bæredygtig udvikling og
verdensborgerskab

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er
nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning
i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling
mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt
medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag
til bæredygtig udvikling.

5.5. Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelse
og beslutningstagelse

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle
Implementering af mål i Kønsligestillingspolitik
niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

5.c. Vedtag lovgivning, der fremmer
kønsligestilling

Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer
ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og
muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.

Generelle indsatser inden for Aalborg Bibliotekerne, folkeoplysning,
aftenskoler, fritidsområdet.

Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter,
8.3. Før en politik, der skaber jobs og lader skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en
virksomheder vækste
formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem
bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

8.5. Skab fuld beskæftigelse og
anstændigt arbejde med lige løn

Flere politikområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen er med til at
Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for understøtte produktive aktiviteter der skaber iværksætteri, kreativitet
alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige
og innovation. Initiativer under, Fritidspolitikken,
løn for arbejde af samme værdi.
Uddannelsesstrategien, Landdistriktspolitikken, Kulturpolitikken er
eksempler på dette.

8.6. Hjælp flere unge i arbejde,
uddannelse og træning

Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse
væsentligt reduceres.

9.1. Byg bæredygtig infrastruktur

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet,
herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den
økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en
overkommelig pris.

11.2. Skab billige og bæredygtige
transportsystemer

Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige
transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a.
ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare
befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

11.4. Beskyt verdens kultur- og naturarv

Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

Implementering af kollektiv trafikplan og strategi for den kollektive
bustrafik.
Etablering af +BUS
Grøn omstilling af kollektiv bustrafik

Kulturpolitikkens områder og kulturinstitutionerne er en aktiv
medspiller i forhold til at sikre den lokale kulturarv.
Under fritidspolitikken og landdistriktspolitikken iværksættes i
samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen en lang række
initiativer for at sikre inkluderende og aktive byrum.

11.7. Skab sikre og inkluderende grønne
offentlige rum

Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige,
grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for
personer med handicap.

11.a. Styrk god national og regional
byplanlægning

Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og
landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale
udviklingsplanlægning.

15.1. Bevar og genopret økosystemer på
land og i ferskvand

Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af
økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove,
vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale
aftaler.

15.5. Beskyt biodiversitet og naturlige
levesteder

Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af
naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og
forhindre udryddelse af truede arter.

16.6. Udvikl effektive, ansvarlige og
gennemsigtige institutioner

Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle
niveauer.

16.7. Beslutninger skal tages på en
responsiv, inkluderende og repræsentativ
måde

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative
beslutningsprocesser på alle niveauer.

17.17. Der skal opfordres til effektive
partnerskaber

Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private
partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og
ressourcestrategier fra partnerskaber.

Udmøntning af Landdistriktspolitikken

Under Landdistriktspolitikken er der en række indre projekter der
understøtter biodiversitet i lokalsamfundene i landdistrikterne

Understøttelse af arbejdet i kommunens råd og udvalg – Handicapråd,
Integrationsråd, Uddannelsesråd, Ligestillingsudvalg,
Folkeoplysningsudvalg.
Støtte til samråd

Eksempler på
partnerskaber

