
 

 
 

 

 

Til Stortingets finanskomité                           Oslo, 16. oktober 2019  

 

Høringsinnspill Finanskomiteen fra ForUM 2019 

FNs bærekraftsmål er 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. Samtidig mener 

vi det er avgjørende at dette arbeidet har parlamentarisk og demokratisk forankring gjennom 

Stortinget.  

Regjeringen rapporterer på Norges oppfølging av bærekraftsmålene gjennom et eget kapittel i 

Nasjonalbudsjettet samt departementsvis. Finansdepartementet koordinerer det som skal skrives inn 

i Nasjonalbudsjettet. 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 framstår som selektiv og bærer preg av generelle deskriptive vendinger som 

mer eller mindre er klipp og lim fra år til år. Dette svekker Stortingets mulighet til å sikre at 

utviklingspolitikken forvaltes i tråd med forpliktelsene rundt bærekraftsmålene. 

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. Når vi vet at FN oppfordrer hvert land 

til å utarbeide nasjonale indikatorer som et supplement til det globale rammeverket, vil det være 

naturlig at Norge med sin rolle som pådriver gjør det. Både Finland og Danmark har utviklet nasjonale 

indikatorer, og det svenske statistikkbyrået har foreslått et sett nasjonale indikatorer. En nasjonal 

handlingsplan med nasjonale indikatorer vil være et godt verktøy til å måle Norges fotavtrykk og 

samstemthet, og hvorvidt en norsk aktivitet i et land bidrar til å undergrave målsettinger som andre 

aktiviteter ønsker å oppnå.  

Forum for utvikling og miljø anmoder derfor komiteen om å: 

 
 Be regjeringen utarbeide en handlingsplan for Norges innsats for å nå bærekraftsmålene for 

å sikre at ulike tiltak trekker i samme retning 
 

 Be regjeringen om å gi SSB i oppdrag å utvikle nasjonale indikatorer som beskriver målene 
som er nedfelt i den nasjonale handlingsplanen 
 

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


