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Skriftlig innspill til kontroll- og konstitusjonskomiteen i forbindelse med 

Riksrevisjonens rapport om styring av og rapportering på den nasjonale 

oppfølgingen av bærekraftsmålene 

 
Forum for utvikling og miljø (ForUM) består av over 50 norske organisasjoner som jobber med 

utvikling, klima, natur, fred og menneskerettigheter. Bærekraftsmålene er rammen for vårt 

arbeid. ForUM mener at rapporten fra Riksrevisjonen om den nasjonale oppfølgingen av 

bærekraftsmålene er en solid gjennomgang av sentrale utfordringer for Norge i arbeidet med 

bærekraftsmålene, og vi ønsker her å fremheve og utdype noen av funnene i rapporten.  

 

Det er svært gledelig at regjeringen vil komme med en nasjonal handlingsplan for Norges arbeid 

med bærekraftsmålene i løpet av denne våren. Dette må likevel ikke bli en hvilepute for 

Stortingets oppfølging av Riksrevisjonens rapport. Innholdet i handlingsplanen og strukturen 

rundt den vil være av helt avgjørende betydning for Norges arbeid på dette feltet, og dermed 

for både nasjonal og internasjonal måloppnåelse. Norge, som gjerne tar ansvar i det 

internasjonale arbeidet med bærekraftsmålene, må nå også gå foran som et godt eksempel i 

det nasjonale arbeidet.  

 

Svakhet i rapporten 

Den eneste store svakheten vi ser i Riksrevisjonens rapport er at den ikke legger vekt på et helt 

sentralt element i bærekraftsmålene – partnerskap. Bærekraftig utvikling er en fellesoppgave 

som krever langsiktig og samlet engasjement fra mange aktører, inkludert sivilsamfunnet. 

Viktigheten av dette er en rød tråd gjennom hele Agenda 2030, som bærekraftsmålene er en 

del av. En god involvering av sivilsamfunnet innebærer regelmessige møtepunkter hvor aktører 

fra sivilsamfunnet kan foreslå justeringer og tilleggspunkter i handlingsplanen samt at 

handlingsplanen og eventuelle andre framdriftsrapporter er tilgjengelige og forståelige for alle 

grupper i samfunnet. Sivilsamfunnsdeltagelse forutsetter tilstrekkelig finansiering.  

 

- Sivilsamfunnet, akademia og privat sektor må involveres på en god måte i arbeidet 

med nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og i alle framtidige revideringer av 

handlingsplanen.  

Kommentarer til hvert av Riksrevisjonens hovedfunn 

 

2.1 Den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene har ikke vært godt nok koordinert 

Riksrevisjonen kritiserer at arbeidet med den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene 

ikke har vært koordinert på en god nok måte og at det har tatt for lang tid å legge til rette for 

nasjonal implementering av bærekraftsmålene i samsvar med Agenda 2030.  

 

ForUM mener at den nasjonale handlingsplanen som skal legges frem våren 2021 må bygge 

på Agenda 2030 i sin helhet og se de 17 målene for bærekraftig utvikling i sammenheng. 

Erfaringer fra andre land viser at politisk engasjement, eierskap og visjoner på høyeste nivå 

bidrar til en helhetlig tilnærming til og fortgang i arbeidet med bærekraftsmålene.   

 

- Ansvaret for å nå bærekraftsmålene bør plasseres hos statsministeren, og 

koordineringen av arbeidet med bærekraftsmålene bør legges til statsministerens 

kontor.  

- Regjeringen må sikre betydelige menneskelige og økonomiske ressurser til oppfølging 

av handlingsplanen. Behovet for ressurser må være reflektert i statsbudsjettet og man 

må sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av arbeidet med bærekraftsmålene.  
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2.2 Norge mangler en helhetlig plan for gjennomføringen av 2030-agendaen med 

bærekraftsmålene 

 

ForUM slutter seg til Riksrevisjonens vurdering om at det er sterkt kritikkverdig at 2030-

agendaen på flere punkter ikke er tilpasset nasjonale forhold. Det er viktig at den kommende 

handlingsplanen sikrer at alle politiske tiltak og vedtak vurderes etter en helhetlig tilnærming 

til bærekraftsmålene.  

- Den nasjonale handlingsplanen må prioritere Norges utfordringer i form av konkrete 

tiltak og indikatorer for evaluering av måloppnåelse.  

- Handlingsplanen må skille mellom eksisterende tiltak og nye eller forsterkede tiltak  

En helhetlig handlingsplan som fremmer samstemthet ved å se bærekraftsmålene samt 

nasjonal og internasjonal måloppnåelse i sammenheng, krever en omfattende struktur. Hvert 

av de 17 bærekraftsmålene bør ha et eget kapittel som inneholder  

a) bakgrunn og politiske prioriteringer med overordnede globale og nasjonale tiltak 

b) relevante nasjonale indikatorer med tilhørende målsetninger og konkrete tiltak 

2.3 Mangelfull involvering av SSB i arbeidet med bærekraftsmålene og 2.4 Rapporteringen gir 

ikke god nok informasjon til Stortinget om status og framdrift for den nasjonale oppfølgingen 

av bærekraftsmålene 

 

Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for mangelfull involvering av SSB og for å ikke ha 

utarbeidet en samlet rapportering for oppfølging av bærekraftsmålene. ForUM stiller seg bak at 

den årlige statusgjennomgangen for hvert enkelt bærekraftsmål må styrkes med mer 

informasjon og flere konkrete tall for å gjøre det enklere å få overblikk. Det mangler rapportering 

på indikatornivå samt en overordnet analyse som ser målene i sammenheng. Det er avgjørende 

for en god nasjonal handlingsplan å ha relevante nasjonale indikatorer som gir god rapportering 

på måloppnåelsen innenfor de ulike bærekraftsmålene.  

 

For å sikre god rapportering på bærekraftsmålene bør den nasjonale handlingsplanen 

- sikre at nasjonale indikatorer utvikles i en bred prosess som inkluderer sivilsamfunnet, 

næringslivet og andre viktige aktører.  

- være tidsspesifikk med klare, trinnvise frister for måloppnåelse. Handlingsplanen 

spesifiserer hva som skal oppnås innen hvilket år, med milepæler, for at man skal 

kunne måle fremgang, stillstand og tilbakegang. 

God informasjon og grundig rapportering er også viktig for å sikre inkluderende og 

gjennomsiktige prosesser når Norge skal rapportere på arbeidet med bærekraftsmålene til 

HLPF, FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, sommeren 2021. 

 

Dette er et komplisert og sektorovergripende arbeid. Vi vil sterkt oppfordre til at man ser til land 

som har kommet mye lenger i dette arbeid, og vil da spesielt fremheve Tyskland.  

Les ForUMs høringsinnspill til nasjonal handlingsplan for Norges arbeid med bærekraftsmålene 

her.  

 

Mvh Kathrine Sund-Henriksen 

Daglig leder Forum for utvikling og miljø 
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