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ForUMs innspill til statsbudsjettet 2023  

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, 

vil med dette presentere for departementet våre forslag til prioriteringer i arbeidet med 

statsbudsjett for 2023. 

Arealforvaltning 

Vårt overforbruk av naturen og dens ressurser gjør at vi sakte, men sikkert sager over greina vi 

selv sitter på. Ifølge FNs Naturpanel er nærmere én million dyre- og plantearter truet, og 

menneskelig aktivitet har ført til omfattende endringer i to tredjedeler av marine områder og tre 

fjerdedeler av landområdene på jorda. I 2020 gikk Aichi-målene, verdens naturavtale, ut og 

Norge hadde ikke nådd ett eneste av målene. Det er behov for at regjeringen driver 

kunnskapsbasert og planmessig arealforvaltning for natur og klima, inkludert å styrke 

kapasiteten til å følge opp dette. Viktigheten av at regjeringen gjør Norge arealpositivt, blant 

annet gjennom å verne verdifull natur, og restaurere ødelagt og skadet natur, er stor.   

ForUM ber om at:   

• Det settes av minst én milliard kroner til kartlegging av og kunnskap om natur i 

arealforvaltningen særlig i kommunene. 

 

Oppfølging av Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå 

bærekraftsmålene innen 2030  

Handlingsplanen for bærekraftsmålene skal være et veikart for alle aktører som jobber med 

bærekraftsmålene i Norge. Oppfølgingen av handlingsplanen vil kreve betydelig koordinering på 

tvers av departementer og tett partnerskap med andre etater og ikke-statlige aktører. For å få 

fart på arbeidet med bærekraftsmålene og identifisere og igangsette de nødvendige tiltakene, 

må det tydeliggjøres i budsjettet hvor ressursene skal komme fra.  

Manglende koordinering mellom departementer og politikkområder, manglende prioriteringer og 

delmål samt mangelen på en nasjonal plan for oppfølgingen av bærekraftsmålene var blant 

funnene i Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av bærekraftsmålene som kom i 

2020.  

For å løse problemene som har blitt pekt på, er det behov for en helhetlig og langsiktig struktur 

for oppfølgingen av arbeidet. Handlingsplanen ble ikke prioritert i budsjettet for 2022, og vi er 

bekymret for at mangelen på ressurser i departementet til gjennomføringen av handlingsplanen 

vil føre til at utfordringene i implementeringen av bærekraftsmålene i Norge vil fortsette.   

Sivilsamfunnet og frivilligheten er nevnt flere ganger som viktige aktører for å nå 

bærekraftsmålene. For mange aktører vil det være behov for nye midler for å kunne prioritere å 

engasjere seg i oppfølgingen og implementeringen av handlingsplanen, både til lokale grupper 

innen frivilligheten og til sentralleddene for å kunne koordinere innsatsen.  

Forum ber om at:  



- Departementet setter av midler til oppfølgingen av handlingsplanen for 

bærekraftsmålene og sørger for tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser for 

å kunne koordinere innsatsen på tvers av departementer og politikkområder.  
- Departementet setter av ressurser til sivilsamfunnet og frivillighetens bidrag i 

implementeringen av handlingsplanen, samt midler til frivillighet lokalt som ønsker å ha 

prosjekter som bidrar til oppfølgingen av handlingsplanen for bærekraftsmålene.  

     

Oppfølging av Nasjonalt forum for å sikre at Norge når bærekraftsmålene innen 2030 

Ett av tiltakene i handlingsplanen for å sikre bedre koordinering og en mer samstemt politikk for 

bærekraftig utvikling, er etableringen av et nasjonalt forum for bærekraftsmålene. ForUM er 

positive til opprettelsen av et slikt samarbeidsorgan, dersom det får et tydelig mandat og 

ressurser til å drive arbeidet i forumet. Dette kan styrke den norske modellen for involvering av 

samfunnsaktører i oppfølgingen av bærekraftsmålene. 

ForUM ga nylig ut en brief med erfaringer fra andre lands nasjonale forum, der vi også gir 

anbefalinger for hvordan et slikt forum kan se ut i Norge. Funnene i briefen viser at denne typen 

samarbeidsorganer i arbeidet med bærekraftsmålene fungerer best når det ledes av høyeste 

politiske nivå og at det har ressurser i form av budsjett og et sekretariat til å forberede saker, 

innhente informasjon og tilrettelegge for at arbeidet i forumet fører til tydelige anbefalinger med 

bred støtte. Det nasjonale forumet må ha kapasitet til å være påkoplet relevante prosesser og 

skaffe kunnskap og erfaringer som trengs i forumets arbeid fra departement, fagmiljøer, andre 

land og samfunnsaktører. 

ForUM ber om at:  

• Departementet øremerker midler til et sekretariat for det nasjonale forumet for 

bærekraftsmålene som sikrer effektiv drift. 
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https://www.forumfor.no/assets/docs/Brief-B%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene-2021-web.pdf

