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Bæredygtighed

I DFM’s FN17-udvalg arbejder vores ambassadø-
rer indenfor bæredygtighed for, at FM bliver 
kulturbærer og frontløber for arbejdet med ver-
densmålene i alle virksomheder og organisatio-
ner, private såvel som offentlige. 

En af de vigtigste indsatser er at dele viden 
og erfaringer imellem medlemmerne, så de 
gode eksempler kan sprede sig som ringe i 

vandet.
I vores bæredygtige casesamling ”Bæredygtig FM – 

cases vi deler” finder du medlemmernes egne kon-
krete eksempler på, hvordan FM bidrager til verdens-
målene. Casesamlingen er let og inspirerende læsning 
for alle, og mange af de indsendte cases er enkle at 
implementere for alle, derønsker at fremme den bæ-
redygtige omstilling og bidrage til FN’s Verdensmål i 
egen organisation.

Casesamlingen vokser løbende og allerede nu kan 
du få læse om alt fra ”Bæredygtige dage i kantinen” 
til ”80 procent genbrug ved reparation af persienner” 
og ”Øget integration af overskudsenergi til fjern-
varme”.

I år ønsker vi at hylde de medlemmer, som står frem 
med deres inspirerende cases og deler deres erfarin-
ger med alle os andre.

Kære case-skrivere: I gør en kæmpe forskel, tak for 
det!

Vi vil gerne have endnu flere cases med kreative løs-
ninger og gode erfaringer. Derfor har vi i år igangsat 
en konkurrence om den bedste case indenfor bære-
dygtig FM.

Alt du skal gøre er at indsende din egen case med 
konkrete tiltag om, hvordan du og din organisation ar-
bejder med bæredygtig FM. Alle cases er velkomne, 
store som små! 

Udvælgelse og kåring af DFM’s bæredygtighedspris
Det er DFM’s medlemmer som sammen med FN17-
udvalget, udvælger den bedste case blandt alle de 
indsendte cases.

Deltager du ikke selv i konkurrencen, så læs alle de 
spændende og inspirerende cases og afgiv din 
stemme senest d. 30. juni 2022.

Vindercasen vil være en case som DFM’s medlem-
mer kan spejle sig i, som skaber værdi på den bære-
dygtige bundlinje og som er let at implementere i or-
ganisationen. FN17-udvalget vægter samtidig casens 
aktualitet i forhold til FN’s 17 Verdensmål. 

Vinderen kåres til DFM’s årskonference 1.-2. septem-
ber 2022. 

Bæredygtige cases 
vi deler

I 2015 forpligtede FN’s 193 medlemslande sig til at arbejde aktivt for en verden med 
mindre fattigdom, større lighed og bæredygtig vækst. Med FN’s Verdensmål fik vi  

17 konkrete mål og 169 delmål.

Deltag i konkurrencen

Alt du og din organisation skal gøre  
for at være med i konkurrencen er, at beskrive casen i 
vores template og indsende den til dfm@dfm-net.dk.

Templaten finder du på dfm-net.dk under ”Faglig viden” 
→ ”Bæredygtig FM – cases vi deler” → I den mørkeblå boks 
øverst på siden.

Deadline for indsendelse af nye cases er d. 31. maj 2022.
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