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Kjære folkevalgt, 
 
I hånden holder du nå et politisk innspill til hvordan Norge kan bidra til at FNs bærekraftsmål nås. På 
vegne av våre over 50 medlemsorganisasjoner ber Forum for utvikling og miljø (ForUM) Stortinget om å 
ta en enda større rolle i arbeidet for å sikre at vi sammen når de målene vi har satt oss.  
 
I 2017 ba Stortingets flertall Regjeringen om å legge frem for Stortinget en plan for hvordan Norge vil 
gjennomføre bærekraftsmålene, nasjonalt og internasjonalt (Innst. 440 S (2016-2017), Meld. St. 24 
(2016-2017)). Dette har fortsatt ikke skjedd. Samtidig har Finland, Sverige og Danmark hatt slike planverk 
på plass i flere år. Norge ligger også etter disse landene når det gjelder tilgjengeliggjøring av statistikk, 
utvikling av nasjonale indikatorer og rapportering på bærekraftsmålene. 
 
I fjor ga Stortinget gjennom statsbudsjettet SSB i oppdrag å samle all tilgjengelig statistikk knyttet til 
bærekraftsmålene på én plattform. Det synes vi er gledelig. Det er også et stort skritt fremover at 
ansvaret for å følge opp bærekraftsmålene i Norge nå er samlet hos kommunal- og 
moderniseringsminister Nikolai Astrup. Med dette får dere som folkevalgte nyttige verktøy når dere skal 
stille Regjeringen til ansvar for framdriften mot FNs bærekraftsmål.  
 
Et naturlig neste steg vil være å kreve at Regjeringen følger opp vedtaket om en nasjonal handlingsplan. 
En slik plan vil kunne stimulere til nytenkning, samarbeid på tvers av sektorer og departementer og 
avdekke motsetninger som holder oss tilbake. ForUM og andre sivilsamfunnsorganisasjoner bidrar med 
glede til en konstruktiv dialog om hvordan en slik handlingsplan kan utformes. 
 
Alt godt, 
 

 
 
Kathrine Sund-Henriksen 
Daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM) 
Kathrine@forumfor.no | tlf: 41105167 | www.forumfor.no  
 
 

ForUM er et nettverk av rundt 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Til sammen representerer vi et stort og kunnskapsrikt 
mangfold innen miljø, utvikling, fred og menneskerettigheter, med en stor del av Norges befolkning som medlemmer.  
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