1. Afskaf fattigdom
”Afskaffe alle former
for fattigdom i hele
verden”

FN ønsker at udrydde ekstrem fattigdom på verdensplan inden år 2030. Ekstrem fattigdom
indebærer, at man ikke får dækket de grundlæggende behov som mad, tøj, hus, adgang til
grunduddannelse og primære sundhedsydelser. Relativ fattigdom er fattigdom set i forhold
til størstedelen af befolkningen i et land. Grænsen for relativ fattigdom fastsættes gennem
en national fattigdomsgrænse. Fattigdom er altså mere end blot mangel på indtægt og
materielle goder. Bekæmpelsen af fattigdom er et spørgsmål om at give folk muligheder,
samtidig med at dække deres helt basale behov for overlevelse. For at bekæmpe fattigdom
er økonomisk vækst, jævn fordeling af goder og flere arbejdspladser altså essentielt.

Delmål:
1.4.

1.4.1.
Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder,
især de fattige og de udsatte, har lige ret til de
økonomiske ressourcer samt adgang til basale
serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og
andre former for ejendom, arv, naturressourcer,
passende ny teknologi og finansielle
tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

Andel af befolkningen, der bor i husstande med
adgang til basale service ydelser.

Hvordan har CTR bidraget til mål nr. 1

Et af formålene med at etablere CTR er at optimere indkøb og transport af fjernvarme. Da fjernvarmesektoren samtidig kun må opkræve kostprisen for
fjernvarme, har etablering af CTR bidraget positivt til at sikre, at borgerne i forsyningsområdet har adgang til en billig opvarmningsform til deres boliger
og til dækning af deres varmtvandsbehov.

Hvad har vi fokus på i dag

CTR har vedvarende fokus på, hvordan vi fortsat begrænser omkostningerne til gavn for borgerne i vores forsyningsområde. Aktuelt ser vi bl.a. på,
om vi kan tilrettelægge forsyningssikkerheden på en billigere måde.

Hvad vil vi arbejde med fremadrettet

Fremadrettet vil vi fortsat have fokus på, hvor vi konkret kan mindske omkostninger. Hvis den økonomiske regulering ændres, vil vi fortsat, i
overensstemmelse med vedtægterne for CTR, have fokus på, at CTR er til gavn for de enkelte forbrugere i forsyningsområdet og for samfundet
som helhed.

