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En samstemt politikk for bærekraftig utvikling
I forbindelse med regjeringsforhandlingene KrF nå skal inn i, vil det være mulig for KrF å få
viktige gjennomslag på bistandspolitikken. I den forbindelse har Forum for Utvikling og Miljø
følgende innspill som vi håper KrF vil ta med seg inn i forhandlingene.

FNs BÆREKRAFTSMÅL
FNs bærekraftsmål skal være førende for regjeringens politikk både i og utenfor Norge.
ForUM er glad for at Norge ønsker å ta en lederrolle i det internasjonale arbeidet med FNs
bærekraftsmål. Det er avgjørende at dette arbeidet har parlamentarisk og demokratisk
forankring gjennom Stortinget. Bedre rapportering på bærekraftsmålene er en forutsetning.
Dagens rapportering er på et så overordnet nivå at det er vanskelig å få et godt overblikk
over hva Norge konkret gjør, og hvordan innsatsen faktisk bidrar til å nå målene som er satt.
Rapporteringen bærer også preg av at Norge – i motsetning til Sverige, Finland og Danmark –
ikke har en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Den bærer også preg av at Norge
per i dag ikke har et oppdatert indikatorsett som beskriver bærekraftig utvikling. Dette
svekker Stortingets mulighet til å sikre at utviklingspolitikken forvaltes i tråd med
forpliktelsene rundt bærekraftsmålene.

Vi anbefaler derfor at KrF arbeider for at en ny regjering vil:


Utarbeide en handlingsplan for Norges innsats for å nå bærekraftsmålene for å sikre
at ulike tiltak trekker i samme retning



Gi SSB i oppdrag å utvikle nasjonale indikatorer som beskriver målene som er nedfelt
i den nasjonale handlingsplanen



Opprette en nasjonal rapporteringsplattform der Statistisk sentralbyrå har mandat til
å samle og tilgjengeliggjøre data og indikatorer for allmenheten.

SAMSTEMTHET
Svak eller manglende fremdrift på samstemt politikk for utvikling førte til at KrF, gjennom
oppfølging av sin egen «utviklingsmelding» Verdivalg og veivalg for en ny tid, i 2017 fikk med
seg et flertall på Stortinget om en anmodning til regjeringen om en samstemthetsreform.
Dette ble fra regjeringens side fulgt opp i 2018 med etablering av et Samstemthetsforum
(SF). Vi mener at opprettelsen av SF i seg selv ikke er nok til å utgjøre en samstemtreform. Vi
anbefaler derfor at KrF viderefører det gode arbeidet dere påbegynte i 2017 med å søke
gjennomslag for følgende tiltak som er basert på OECDs rammeverk og åtte byggesteiner for
samstemthet:


Anbefalingene fra Norad-evalueringen om samstemthet (2018) følges opp.



Det innføres en hovedstruktur for den årlige samstemthetsrapporten som belyser de
reelle dilemmaene innefor temaene, og som sikrer monitorering av oppfølging over
tid.



At regjeringen rapporterer om samstemtheten i norsk politikk på egnet måte som
sikrer god behandling i Stortinget (utenfor statsbudsjettet), gjerne i form av en egen
stortingsmelding.



Sikre at Samstemthetsforumet er rådgivende for hele regjeringens arbeid med
samstemthet



Sikre at alle departementet får ansvar for samstemthet innenfor sine politikkfelt, og
etablere tverrdepartementalt samarbeid, for eksempel opprette en egen enhet på
tvers av departementene for å koordinere arbeidet.



At sjekklisten for aktsomhetsvurderinger i politikkutvikling blir obligatorisk i alle
departement
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