10. Mindre ulighed
”Reducere ulighed i
og mellem lande”

Vi skal reducere uligheder i og mellem lande, for at kunne skabe bæredygtig udvikling. Internationalt
er der gjort en enorm indsats for at afskaffe fattigdom. I de mindst udviklede lande, har der været en
betydelig reduktion i ekstrem fattigdom. Samtidig øges forskellene mellem indbyggerne både i rige
og fattige lande. Det er både ulighed i indkomst og formue, og adgang til eksempelvis sundhed og
uddannelse. Kampen mod ulighed handler ikke kun om retfærdighed. Mere lighed vil også bidrage til
økonomisk vækst og udvikling.
For at reducere uligheden i de forskellige lande har FN’s medlemslande forpligtet sig til at sørge for, at de
fattigste 40 % af befolkningen skal opnå en større stigning i indkomst end gennemsnittet i befolkningen.

Delmål:
10.4.

10.4.1.
Der skal vedtages politikker, især finans-, løn- og
socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

Arbejdskraftens andel af BNP, herunder løn og
overførsler til social sikring.

Hvordan har CTR bidraget til mål nr. 10

CTR’s formål er at virke til gavn for forbrugerne i forsyningsområdet og samfundet som helhed. På den baggrund påtager vi os opgaver af
demonstrationslignende og anden karakter for at bidrage til øget viden og en bæredygtig udvikling. Samtidig er et lige så væsentligt element at sikre,
at alle har råd til fjernvarme.
De sidste 30 år har fjernvarmesektoren omstillet omkring 1,5 mio. fjernvarmebrugere først til kraftvarme, dernæst til naturgas og senest til biomasse.
Det har kunnet gøres samtidig med en varmepris, der gennemsnitligt har ligget under alternativerne. Ved at løfte investeringerne i fællesskab har vi
givet flertallet adgang til en billig varmeforsyning og dermed bidraget til støre lighed på tværs af kommunerne.

Hvad har vi fokus på i dag

Vi har et fortsat vedvarende fokus på, hvordan vi kan gøre det billigere og på, at reguleringen af sektoren ikke medfører unødvendige omkostninger.
Derfor stiller vi viden og indsigt på fjernvarmeområdet til rådighed for alle – herunder for myndigheder og regulator.

Hvad vil vi arbejde med fremadrettet

Vi står sammen med dansk fjernvarme foran store investeringer i grøn omstilling, hvis fjernvarme skal udvikles fra forbrændingsteknologier til andre
produktionsformer. Det er afgørende for den grønne omstilling, at den bidrager til fortsat adgang for alle til billig og bæredygtig varmeforsyning og
forsyning med varmt brugsvand, da omkostninger hertil er en del af husholdningsomkostningerne. Det kan fjernvarmen som fællesskab løfte.

