
Fokusområde: 

nummer handling tiltag (hvad gør vi så) uddybende beskrivelse / værdikæde / 

bæredygtighed

barrierer merværdi adfærd

samrbejdspartner ressource / vindens 

personer

mål 2030 effekt  + doumentation beregning effekt t/co2 ækv i 

2030

mål 2050 effekt  + 

doumentation

beregning effekt 

t/co2 ækv i 

2050

ejer facilitator partner myndighe

d

start stop økonomi personale andet (fx 

uddannelse)

C02 (høj/lav) effekt på 

adfærd 

(høj/lav)

bæredygtighed / 

værdikæde 

(høj/lav )

ressource

r  

(stor/lille)

merværdi 

(stor/ 

lille)

barrierer 

(stor/lille)

samlet 

vurdering 

(1-10)

at de bæredygitge 

kulturinsitutioner

Gennem driftsaftaler, samarbejdsaftaler og 

dialog på kvartalsmøder med 

kulturinstitutionsledere holdes fokus på 

bæredygtige indsatser og løsninger f.eks. ift 

materialer ved opbygning af kulisser og 

udstillinger og ved energioptimerende 

tiltag ift el, vand og varme

kulturinsutionerne der er drifts aftaler med 

alle insitutioner om det 

bæredygtige

Scop 3 Svært at regne på, kræver 

mere viden.

Scop 3 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

x x 2023 inden for de 

nuværende 

ressourcer

handler om synlighed 

og at kulturen også har 

en oplysende effekt

vaner og manglede 

viden

2025 team kultur lille høj mellem lille stor mellem 6

2 de bæredygitge løsninger til 

kultur arrangementer

Gennem nyhedsbreve og i forbindelse med 

bevillingsbreve ved kulturstøtte rettes 

fokus på vigtigheden af bæredygtige 

indsatser og løsninger i forbindelse med 

kulturelle arrangementer

kulturinsutionerne at der er udviklet et 

'katalog' med løsninger

Scop 3 Svært at regne på, kræver 

mere viden.

Scop 3 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

x x 2023 inden for de 

nuværende 

ressourcer

handler om synlighed 

og at kulturen også har 

en oplysende effekt

vaner og manglede 

viden

2026 team kultur lille høj mellem lille stor mellem 6

3 tværkommunalt samarebjde Gennem tværkommunale og regionale 

kulturaftaler holdes fokus på bæredygtige 

indsatser og løsninger i forbindelse med 

kulturelle arrangementer og projekter

de øvrige kommuner at bæredygtighed og 

CO2 reduktioner indgår 

i den regional 

kulturaftale

Scop 3 Svært at regne på, kræver 

mere viden.

Scop 3 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

x x x 2024 inden for de 

nuværende 

ressourcer

handler om synlighed 

og at kulturen også har 

en oplysende effekt

vaner og manglede 

viden

2026 team kultur lille høj mellem lille stor mellem 6

4 Bæredygtige kommunale 

arrangemter / aktiviteter

Et øget fokus på bæredygtige indsatser og 

løsninger f.eks. Ift catering, toiletvogne, 

affaldssortering og ved at HjørringLIVE 

tematiserer studiestartseventets aktiviteter 

ud fra FNs Verdensmål. 

at alle kommunale 

arrangemeter er i gang 

med at finde de 

bæredygtige løsninger 

på mindst 50%

Scop 3 Svært at regne på, kræver 

mere viden.

at alle kommunale 

arrangemeter er 

klimaneuteale og 

bæredygtige

Scop 3 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

2023 inden for de 

nuværende 

ressourcer

handler om synlighed 

og at kulturen også har 

en oplysende effekt

vaner og manglede 

viden

handler om at 

kommunen skal gå 

forrest 

2026 team kultur lille høj mellem lille stor mellem 6

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

adfærd

Data - igangværende projekter / planer  -  

hvad vi allerede gør husk dokumentation

inddragelse mål 2030 mål 2050 kommunens rolle prioriteringtidsplan ressourcer FN Verdenmål 

(delnummer)

Evaluering / 

opfølgning

ansvarlig


