
 

 

Til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité       

Høringsinnspill til forslag til statsbudsjett for 2021     15.10.2020 

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av mer enn 50 norske 
sivilsamfunnsorganisasjoner, takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget til 
statsbudsjett for 2021 og vil i dette innspillet vektlegge handlingsplan for bærekraftsmålene og 
bærekraftig arealforvaltning.  

Handlingsplan for bærekraftsmålene  

FNs bærekraftsmål skal være førende for norsk politikk, og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har i år overtatt ansvaret for å koordinere Norges oppfølging av 
bærekraftsmålene. ForUM er svært fornøyd med at det i 2021 endelig skal komme en nasjonal 
handlingsplan for Norges arbeid med bærekraftsmålene, i form av en stortingsmelding i løpet av 
våren. Dette har lenge vært et krav fra et samlet sivilsamfunn og er et arbeid det knyttes store 
forventninger til.  

Det er avgjørende at den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene har tydelige og 
tidfestede målsetninger, og nasjonale tiltak og indikatorer og bygger på faglige innspill på tvers av 
sektorer. Implementeringen av handlingsplanen vil kreve tett oppfølging fra departementet. Dette 
er et omfattende arbeid, og ForUM synes det er betenkelig at dette ikke framgår i forslaget til 
statsbudsjett.   

ForUM ber om at komiteen tar inn følgende merknad:  

• Komiteen anerkjenner at en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene vil kreve tett 
oppfølging fra departementet, og at hvordan dette skal ivaretas synliggjøres i 
departementets budsjett.  

 
Bærekraftig arealforvaltning 

Verden står midt i en naturkrise og overforbruket av areal er en av de største truslene mot 
naturmangfoldet. Fraværet av en helhetlig, bærekraftig arealforvaltning i Norge har ført til 
omfattende tap av natur. 

Skal Norge klare å stanse naturtapet er vi avhengige av mer bærekraftig arealbruk på tvers av 
sektorer, inkludert jordbruk, skogbruk, fiskeri, oppdrett, transport og energi. På lik linje med at 
Norge skal bli klimanøytralt, må Norge også bli arealnøytralt. Det betyr at vi må gjenbruke og 
fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ned mer natur.  

Samtidig er for lite av naturen kartlagt, og vi har for lite helhetlig oversikt over arealene som 
bygges ned. For å kunne måle arealnøytralitet, må det føres arealregnskap i kommunene og 
sektorene, som i sin tur kan bidra til et nasjonalt naturregnskap.  

ForUM ber om at:  

• Det øremerkes 3 millioner kroner til arealregnskap under kapittel 500, post 1 
Driftsutgifter departementet 

• Det settes av 4 millioner til en satsning på arealnøytrale kommuner under kapittel 500, 
post 21.  


