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"I Albertslund er vi kommet langt når det 
gjelder noen av målene. Men ideen er ikke 
bare å arbeide med verdensmålene ut fra 
det vi allerede kan. Vi skal finne ut av hvor 
vi kanskje er mindre gode, og jobbe med 
det også."

Jette Runchel
Kommunaldirektør, Alberslund Kommune
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FNs verdensmål for bærekraftig utvikling, også kalt Sustainable 
Development Goals (Verdensmålene) eller Agenda 2030, er en 
global oppfordring til handling. Målene ble vedtatt av 193 stater 
på FNs årlige generalforsamling i 2015. FNs verdensmål består 
av 17 mål og 169 delmål, som kombinerer de tre dimensjonene i 
bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Verdensmålene anerkjenner at avskaffelse av fattigdom skal gå 
hånd i hånd med strategier som skaper økonomisk vekst og sikrer 
sosiale behov, som utdannelse, sosial trygghet og jobbmuligheter. 
Samtidig må klimaendringer og bevaring av miljøet håndteres. 
Nasjonale regjeringer har det primære ansvaret for oppfølging på 
nasjonalt, regionalt og globalt nivå og skal rapportere på fremdrift 
når det gjelder implementering av målene frem mot 2030. 

Verdensmålene er et globalt sammenlikningsgrunnlag, 
som krever at alle FNs medlemsland utvikler en nasjonal 
handlingsplan for implementering slik at man kan sikre fremdrift. 
Handlingsplaner på nasjonalt nivå er obligatoriske mens regioner, 

kommuner og byer selv bestemmer om de vil utvikle planer for 
verdensmålene. 

Regioner, kommuner og byer spiller like fullt en sentral rolle 
på den globale dagsordenen, da mange av de avgjørende og 
langsiktige beslutningene om bærekraftig utvikling skjer lokalt. 
For eksempel tar kommunene beslutninger om utdannelse, 
integrering, byplanlegging, transportsystemer, avfallshåndtering 
og energibruk. Kommunene kan også fremme sosial integrering, 
skape fellesskap og sikre produktive miljøer for virksomheter og 
investeringer, som til gjengjeld kan skape arbeidsplasser og åpne 
opp muligheter for innovasjon. 

Privat sektor er en viktig partner for kommunene. I samarbeid 
med offentlig sektor kan virksomheter bidra med kunnskap, 
investeringer og kreativitet, og knytte dette til utfordringer som 
beskrives av FNs verdensmål. 

Hva er FNs verdensmål for 
bærekraftig utvikling?
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Norden i tet
De nordiske landene og deres offentlige institusjoner har en lang 
tradisjon for å fremme bærekraftig utvikling. De nordiske landene 
har også vært aktivt involvert i formuleringen av verdensmålene 
som trådte i kraft i 2015, og Norden ligger uten tvil i teten globalt 
når det gjelder å nå målene i 2030. 

Likefullt har de nordiske landene en jobb å gjøre for å sikre vellykket 
implementering av verdensmålene. En vellykket implementering 
krever at de nordiske landene, som alle andre land, forstår ikke 
bare egne styrker, men også svakheter i tilknytning til målene. For 
eksempel når de skal finne svar på hvordan man skal løse følgende 
oppgaver: 

 • Gå over til å bli et CO2-nøytralt samfunn og redusere CO2- 
utslippene per innbygger

 • Håndtere store demografiske forandringer 

 • Beskytte biologisk mangfold og naturlige økosystemer

 • Gjøre jordbruket grønnere

 • Håndtere økende urbanisering og avfolking av små distrikts- 
samfunn

 • Inkludere marginaliserte eller utsatte grupper i utdannings- 
systemet og på arbeidsmarkedet

 • Redusere mengden avfall som produseres per innbygger

 • Bevege seg bort fra masseforbruk og unngå for stor belastning 
på naturressursene

 • Håndtere den voksende utfordringen knyttet til ekstremisme  
og radikalisering

 • Ta fatt i nåværende og fremtidige helsemessige utfordringer 

Det nordiske landskapet

Overordnet viser denne rapporten en tendens til at verdensmålene 
i økende grad blir en veiviser for mange kommuner på tvers av 
Norden. Gjennom intervjuer med mer enn 180 admini- 
strasjonssjefer i kommuner i Danmark, Sverige, Finland og Norge 
kommer det frem at visjonære politiske og administrative kommu-
nale ledere driver denne utviklingen i tett samarbeid med lokale 
bedrifter, organisasjoner og innbyggerne. 

De fleste av de kommunale administrasjonssjefene som har blitt 
intervjuet i denne studien ønsker å gå foran som et godt eksempel. 
Det gjelder ikke bare på de områdene som har blitt prioritert over 
lang tid, som ses på som kjennetegn ved den nordiske modellen - 
slik som utdanning, likestilling, sosial sikkerhet og menneske- 
rettigheter. Det gjelder også mange, om ikke alle, de relevante 
ambisjonene som er tilknyttet de 17 verdensmålene. 

Avstemming er første steg
Selv om 3 av 4 av de nordiske kommunene ser på verdensmålene 
som viktige for deres kommune, bruker mange av dem verdens-
målene utelukkende som referansepunkt i deres kommunikasjon. 
Intervjuene avdekker at de fleste kommuner har en tendens til å 
avstemme eksisterende aktiviteter og ambisjoner med verdens-
målene i stedet for å bruke dem som en mulighet for å vurdere 
nåværende ambisjoner, prioriteringer og løsninger i et nytt lys. 
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De fleste nordiske kommuner ser ikke verdensmålene som nye i en 
kommunal kontekst, men anser dem som et nyttig rammeverk for 
kommunikasjonsaktiviteter. I all hovedsak forholder kommunene 
seg til de 17 verdensmålene og ikke de 169 delmålene som spesifikt 
beskriver hvor verden skal være i 2030. 

Partnerskap og innovasjon
Det kan selvfølgelig ha stor verdi å beskrive sine aktiviteter i lys av 
verdensmålene, ettersom det kan bidra til å samle viktige inter-
essenter rundt en felles dagsorden. Det gir også nytte som et ref-
eransepunkt å få et overblikk over hvordan eksisterende aktiviteter 
passer overens med verdensmålene. 

flyktninger, byutvikling som styrker integrering og helse, plast-frie 
byer og forebygging av frafall i skolen. 

Få har nådd sitt fulle potensiale 
Nordiske kommuner er godt rustet til å forbli i førersetet på 
bærekraftig utvikling. Det er imidlertid bare noen få som har nådd 
det fulle potensialet i verdensmålene i dag. Hvis kommunene skal 
beholde sin posisjon krever det at de fortsetter å utfordre sin egen 
måte å jobbe med innovasjon på, og at de finner nye måter å løse 
samfunnsmessige og miljømessige utfordringer på. For å bli væren-
de i tet, er det også behov for økt samarbeid innenfor og på tvers 
av kommunal forvaltning, for å sikre tverrgående og helhetlige 
løsninger. 

For å sikre fremdrift i bevegelsen mot bærekraftig utvikling er det 
også viktig å skape nye plattformer for partnerskap med virksom-
heter og nye måter å engasjere innbyggerne og andre interessent-
er på. Denne fremdriften er også avhengig av at kommunene lever 
opp til sine forpliktelser, og fortsetter sitt arbeid rundt krav og 
oppfølging av sosial og miljømessig bærekraft i egne innkjøps- 
prosesser og investeringsaktiviteter.

Hindre for gjennomføring
De nasjonale regjeringene i de nordiske landene anerkjenner 
at kommunene spiller en avgjørende rolle for å nå bærekrafts-
målene. Det synes likevel å være et fellestrekk at det ikke har vært 
tilstrekkelig forventningsavklaring mellom det nasjonale nivået og 
det lokale nivået når det gjelder kommunenes spesifikke rolle i im-
plementeringen av verdensmålene. Mangelen på koordinering og 
felles nasjonale initiativer avspeiles også i at ingen av landene har 
inkludert kommunene i den formelle organiseringen og styringen 
av arbeidet med verdensmålene.

"Agenda 2030 og bærekraftighet er 
svært viktige faktorer, og ikke bare lokalt. 
Sandvikens kommunes motto er: Her 
er verden alltid tett på; her føler vi oss 
hjemme og gjør hverandre bedre." 

Ann-Katrin Sundelius
Kommunaldirektør, Sandviken kommune

Noen av de intervjuede kommunene som ser på verdensmålene 
som en mulighet til å ta fatt på samfunnsutfordringer på en ny 
måte. De fleste ser på partnerskap som en viktig drivkraft for inno-
vasjon. Mer enn 61 %. av nordiske kommuner mener at verdens-
målene er et springbrett for nye samarbeid, og at samarbeidet kan 
åpne opp for offentlig innovasjon og vekstmuligheter. Størstedelen 
av de nordiske respondentene på privat sektor som en viktig 
partner, sammen med ikke-statlige organisasjoner, akademia og 
offentlige institusjoner. 

Eksempler på områder der bærekraftsmålene kan fungere som 
drivere for nye løsninger inkluderer offentlige helsetjenester, grønn 
teknologi, velferdsteknologi, marin forurensing, sysselsetting av 
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Respondenter
180 kommunale ledere

Danmark: 49

Sverige: 51

Norge: 51

Finland: 30

Det nordiske landskapet



Vekst og innovasjon  
60 % av de nordiske 
kommunene ser i høy grad eller 
meget høy grad verdensmålene 
som en døråpner for vekst og 
offentlig innovasjon.

Respondentenes kjennskap
56 % av de nordiske lederne oppgir at de 
har høy eller meget høy grad av kjennskap 
til verdensmålene.

Både Sverige og Finland skiller seg ut i hver 
sin retning. I Sverige har respondentene 
usedvanlig høy grad av kjennskap til 
verdensmålene (i gjennomsnitt vurderer  
71 % av respondentene at de har høy 
kjennskap til verdensmålene). I Finland 
er derimot målene relativt ukjente for 
respondentene (28 % vurderer at de har 
høy kjennskap til verdensmålene). 

Betydning for kommunene

På tvers av de nordiske landene opplever 62 % av de store 
kommunene, 54 % av de mellomstore kommunene og 34 % 
av de små kommunene lokalpolitisk støtte for å jobbe med 
verdensmålene.

Her er det imidlertid vesentlige forskjeller mellom landene. 
Mens 67 % av de danske kommunene og 70 % av de svenske 
kommunene bekrefter at de opplever å ha politiske føringer for 
dette arbeidet, sier kun 34 % i Finland og 25 % i Norge det samme. 

Planmessighet
60 % av de nordiske kommunene har 
utviklet en plan for hvordan de skal 
arbeide med verdensmålene.

Partnerskap 
61 % av de nordiske kommunene mener 
at verdensmålene i høy grad eller i meget 
høy grad kan være et springbrett for nye 
typer partnerskap, for eksempel med 
bedrifter, sivilsamfunn og andre offentlige 
institusjoner.

Verdensmålenes betydning på tvers av de nordiske 
kommunene 
De høyeste prioriterte verdensmålene på tvers av de nordiske 
kommunene:
1. Bærekraftige byer og samfunn
2. God utdanning 
3. Stoppe klimaendringene 

av de nordiske kommunene 
ser på verdensmålene som 
viktige eller meget viktige for 
deres kommune.

av lederne i nordiske 
kommuner sider at verdens-
målene ikke er viktige for 
deres kommune.

Politisk forankring

54 % 
av de nordiske kommunene opplever 
at deres kommunestyre pålegger dem 
politiske forpliktelser til å jobbe med 
verdensmålene.

bare
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Spotlight

I Danmark har Finansdepartementet utarbeidet en nasjonal han-
dlingsplan. I tillegg har departementet og finansministeren vært en 
viktig pådriver for utviklingen av handlingsplaner i samarbeid med 
alle andre departementer, sivilsamfunnet, privat sektor og akade-
mia. Danmark la frem sin første frivillige nasjonale rapportering om 
implementeringen av FNs verdensmål i 2017. 

Den danske nasjonale handlingsplanen trekker frem kommunene 
som motoren bak implementeringen av verdensmålene i Danmark. 
Til tross for at det ikke er allokert et budsjett til implementeringen. 
Videre har den danske regjeringen planer om å lansere et 
bærekrafts-fond i 2018, som skal investere i bærekraftige prosjek-
ter i utviklingsland. Fondet er et samarbeid mellom regjeringen og 
private investorer. 

Stigende engasjement
Fra 2017 til 2018 har vært en vesentlig økning både i kunnskapsnivå 
og oppfatningen av hvor viktige verdensmålene er, i en lokal 
dansk kontekst. I 2018 vurderer mer enn 80 prosent av de danske 
mellomstore og store kommunene at de har høy grad av kjennskap 
til verdensmålene. I 2017 var det bare 50 prosent. 

Samtidig som mer enn halvparten av danske kommuner ser på 
verdensmålene som viktige i deres kommune i 2018, har kun 1 av 
3 en plan for hvordan de skal implementere dem. Det er likevel et 
stort fremskritt fra 2017, da kun 1 av 10 kommuner hadde en plan 
på plass. 

Flere danske kommuner planlegger å utvikle en plan for 
verdensmålene i 2018. I løpet av våren 2018 har mange 
danske kommuner, sammen med de nylig innsatte byrådene1 
(kommunestyrene), igangsatt en prosess som har som mål å 
definere hvordan verdensmålene skal implementeres i deres 
planer, politikk, visjoner og praksis.

Danmark 

"FNs verdensmål kan utfordre oss til å se 
fremover og tenke på hvor det blir behov 
for forandringer og andre typer løsninger 
enn i dag, for eksempel på helseområdet." 

Willy Feddersen
Kommunaldirektør, Haderslev Kommune

Lokalpolitisk forankring
Administrasjonen i de danske kommunene opplever større grad 
av politisk forpliktelse til arbeidet med verdensmålene fra lokale 
politikere enn deres kollegaer i Norge og Finland. 67 % av de 
danske kommunene opplever at de har en politisk forpliktelse til å 
arbeide med verdensmålene. Det indikerer at bærekraftig utvikling 
begynner å komme på den politiske så vel som den administrative 
dagsorden i Danmark.

På samme måte som i 2017 er målene som handler om miljø 
de som er høyest prioritert blant de danske kommunene. 
Kommunene svarer at forklaringen sannsynligvis kan knyttes til 
at miljø lenge har stått på dagsorden i Danmark, og det faktum at 
lokal Agenda 212 har vært et politisk instrument siden 1994. 

Innovasjon, vekst og partnerskap
De fleste danske kommuner ser store innovasjons- og 
vekstmuligheter i verdensmålene. Det sier at nye typer samarbeid 
og partnerskap på tvers av sektorer med blant annet privat 
næringsliv, sivilsamfunn, akademia og utdanningsinstitusjoner er 
med på å åpne opp for det. Danske kommunale ledere nevner 
blant annet sirkulær økonomi og grønn vekst, grunnskoler og 
utdannelse, helse, eldreomsorg og nye byplanleggingsløsninger 
som eksempler på områder med mulighet for innovasjon.



Respondenter

Respondentenes kjennskap
I de små danske kommunene har 25 % i høy grad 
eller i meget høy grad kjennskap til verdensmålene.  

I de mellomstore danske kommunene har 83 % 
i høy grad eller i meget høy grad kjennskap til 
verdensmålene.

I de store danske kommunene har 81 % i høy grad 
eller i meget høy grad kjennskap til verdensmålene.

Betydning for kommunerne

Prioriteter 
De høyest prioriterte verdensmålene i de danske kommunene er: 
1. Stoppe klimaendringene 
2. Ren energi for alle
3. Bærekraftige byer og samfunn

Små kommuner: 4

Mellomstore kommuner: 23

Store kommuner: 21

• 50 % av de små kommunene
• 75 % av de mellomstore kommunene
• 76 % av de store kommunene

av de danske kommunene 
ser på verdensmålene som 
viktige eller meget viktige 
for deres kommune.

Planmessighet

Partnerskap
57 % av de danske kommunene mener 
at verdensmålene i høy grad eller i meget 
høy grad kan være et springbrett til nye 
typer samarbeid, for eksempel med privat 
næringsliv, sivilsamfunnet og offentlige 
institusjoner.

Vekst og innovasjon  
52 % av de danske kommunene 
anser i høy grad eller i meget 
høy grad verdensmålene 
som en døråpner for vekst og 
offentlig innovasjon.

Politisk støtte

67 % 
av de danske kommunene opplever 
at de har lokalpolitisk støtte for å 
jobbe med verdensmålene fra deres 
kommunestyre.

Bare 1 av 3 danske kommuner har en plan for hvordan 
verdensmålene skal implementeres.
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Norge leverte sin frivillige nasjonale rapport om oppfølgingen 
av bærekraftsmålene til FN i 2016. I rapporten uttaler Norge at 
“FNs bærekraftsmål vil bli en kraftig drivkraft for nasjonal politisk 
handling, internasjonalt samarbeid og partnerskap.» Den norske 
statsministeren er aktiv som medformann av FNs generalsekretærs 
pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

I Norge leder departementene oppfølgingen og rapporteringen for 
egen sektor på deres respektive verdensmål. Finansdepartementet 
oppsummerer resultatene for Stortinget i den årlige 
Stortingsproposisjonen om budsjettet. Norge spiller en aktiv rolle 
som pådriver for verdensmålene på internasjonalt og nasjonalt 
nivå. Det kommunale nivået er imidlertid mindre synlig nasjonalt. 

Ingen revolusjon 
Mange av de norske kommunene peker på at de har jobbet med 
bærekraft i lang tid, og at flere av temaene i verdensmålene ikke 
er nye. Utdannelse, helse og byplanlegging trekkes frem som 
eksempler på tema norske kommuner har arbeidet strategisk med 
over mange år.

Til tross for det, og til tross for at hele 84 prosent av de norske 
kommunene vurderer verdensmålene som veldig viktige for 
dem, er det bare noen få som har utviklet planer eller strategier 
som handler om verdensmålene. Riktignok har de fleste norske 
kommunene planer som omhandler enkelte tema relatert til 
bærekraftsmålene, for eksempel på områdene nevnt ovenfor, eller 
tema relatert til havforurensing, grønn vekst og integrering. 

I takt med at kommunale planer rulleres, enten som en del av en 
regelmessig prosess eller i forbindelse med sammenslåinger i 
kjølvannet av den norske kommunereformen3, forventer noen av 
kommunene at de fremover vil strukturere kommuneplanen opp 
mot verdensmålene. 

Spotlight
Norge

"For å nå disse målene er vi nødt 
til å jobbe med sosial, økonomisk 
og miljømessig bærekraft. Disse 
områdene vil sammen skape 
bærekraftig utvikling. Samarbeid, 
mål nummer 17, er avgjørende her." 

Lars Henrik Bøhler
Rådmann, Oppegård kommune

Hindre for gjennomføring
Små kommuner i Norge ser andre hindre for gjennomføring av 
målene enn de store kommunene. Noen store kommuner peker 
på behovet for å endre tankegang og sikre oppmerksomhet og 
lokal interesse for verdensmålene. Mange små og mellomstore 
kommuner peker på mangel på ressurser, kompetanse og tid til 
å fokusere på verdensmålene i deres arbeidshverdag. Samarbeid 
trekkes frem som et viktig virkemiddel for å overvinne disse 
hindrene.

Da mer enn halvparten av norske kommuner har færre enn 5000 
innbyggere, kunne en måte å fremskynde implementeringen av 
verdensmålene i Norge være å gi disse kommunene mer hjelp og 
støtte til å jobbe med verdensmålene. 



Respondenter

Respondentenes kjennskap
I de små norske kommunene har 30 % i høy 
grad eller i meget høy grad kjennskap til FNs 
bærekraftsmål.

I de mellomstore norske kommunene har 23 % 
i høy grad eller i meget høy grad kjennskap til 
verdensmålene. 

I de store norske kommunene har 63 % i høy grad 
eller i meget høy grad kjennskap til verdensmålene.

Betydning for kommunene

Prioriteter 
De høyest prioriterte verdensmålene i de norske kommunene er:
1. God helse
2. God utdanning 
3. Bærekraftige byer og samfunn 

Små kommuner: 10

Mellomstore kommuner: 22

Store kommuner: 19

• 10 % av de små kommunene 
• 23 % av de mellomstore kommunene
• 42 % av de store kommunene

av de norske kommunene 
ser på verdensmålene som 
viktige eller meget viktige for 
deres kommune. 

Planmessighet 

Partnerskap
57 % av de norske kommunene mener at 
verdensmålene i høy grad eller i meget 
høy grad kan være et springbrett for nye 
typer samarbeid, for eksempel med privat 
næringsliv, sivilsamfunn og offentlige 
institusjoner. 

Vekst og innovasjon 
Ca. 50 % av de norske 
kommunene anser i høy 
grad eller i meget høy grad 
verdensmålene som en 
døråpner for vekst og offentlig 
innovasjon. 

Politisk støtte

25 % 
av de norske kommunene opplever 
at de har en forpliktelse til å jobbe 
med verdensmålene fra deres 
kommunestyre eller bystyre. 

Kun 1 av 4 norske kommuner har en plan for hvordan 
verdensmålene skal implementeres.
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Den svenske regjeringens ambisjon er at Sverige skal være 
ledende når det gjelder gjennomføring av verdensmålene, både 
nasjonalt og ved å bidra til global implementering. I Sverige er 
hver minister ansvarlig for implementeringen av verdensmålene 
på sitt område. 

I tillegg har to ministre et særskilt overordnet ansvar: sivilmini- 
steren er ansvarlig for å koordinere og fremme implementeringen 
av verdensmålene nasjonalt. Klimaministeren leder arbeidet med 
internasjonal implementering gjennom Sveriges globale utviklings- 
politikk og det svenske utviklingssamarbeidet som kanaliserer 
bistand til utviklingsland.

Under ministrene er det også en mindre interessegruppe 
som består av representanter fra Finansdepartementet, 
Utenriksdepartementet, Miljø- og energidepartementet og 
Næringsdepartementet. Regjeringen har en tverrdepartemental 
arbeidsgruppe for verdensmålene, som alle departementene 
deltar i. Sverige har ennå ikke vedtatt en nasjonal handlingsplan 
for verdensmålene, men i løpet av våren 2018 holdt regjeringen 
en høring om forslaget til handlingsplan for 2018 til 2020. 

Samarbeid med privat næringsliv 
De fleste svenske kommunene er meget positive til verdens-
målene, og hele 80 prosent av de svenske respondentene ser på 
verdensmålene som viktige for deres kommune. 

Når det gjelder spørsmålet om mulighetene som ligger i samar-
beid, innovasjon og vekst er svenske kommuner samstemte. Of-
fentlig-privat samarbeid fremheves som en vesentlig forutsetning 
for innovative løsninger, særlig når det gjelder å håndtere presset 
på naturressursene. Eksempler som gis handler om muligheter 
innenfor grønn teknologi, klimasikring, smarte byer, sirkulær 
økonomi, delingsøkonomi og matproduksjon. Utdanningssys-
temet er også et eksempel som trekkes frem. 

Spotlight
Sverige

"Dette bør være en naturlig del av vår 
arbeidsform og våre retningslinjer for 
hvordan vi arbeider med kommunens 
utfordringer og utvikling." 

Andreas Norbrant
Kommunaldirektør, Malmö kommune

Avventer en klar retning 
I de fleste svenske kommunene har administrasjonen lokal 
politisk støtte for å jobbe med verdensmålene. De fleste 
respondentene har bærekraft på dagsorden og har tilpasset 
bærekraftsagendaen til en lokal kontekst. Likevel mangler en stor 
andel av respondentene en spesifikk plan for implementering. 

Mange av de svenske kommunale lederne nevner at den svenske 
regjeringens retningslinjer ikke har vært klare nok. Det har 
medført at noen kommuner har vært avventende med å gå videre 
med strategisk arbeid knyttet til verdensmålene.
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Prioriteter 
De høyest prioriterte verdensmålene i de svenske kommunene er:
1. Bærekraftige byer og samfunn
2. Stoppe klimaendringene
3. God utdanning

Respondenter

Respondentenes kjennskap 
I de små svenske kommunene har 80 % i høy grad 
eller i meget høy grad kjennskap til verdensmålene. 

I de mellomstore svenske kommunene har  
65 % i høy grad eller i meget høy grad kjennskap  
til verdensmålene.

I de store svenske kommunene har 67 % i høy grad 
eller i meget høy grad kjennskap til verdensmålene.

Betydning for kommunene

Små kommuner: 10

Mellomstore kommuner: 17

Store kommuner: 24

• 70 % av de små kommunene
• 65 % av de mellomstore kommunene
• 75 % av de store kommunene 

av de svenske kommunene 
ser på verdensmålene som 
viktige eller meget viktige for 
deres kommune. 

Planmessighet

Partnerskap
60 % av de svenske kommunene mener 
at verdensmålene i høy grad eller i meget 
høy grad kan være et springbrett for nye 
typer samarbeid, for eksempel med privat 
næringsliv, sivilsamfunnet og offentlige 
institusjoner.  

Vekst og innovasjon 
67 % av de svenske 
kommunene ser i høy 
grad eller i meget høy grad 
verdensmålene som en 
døråpner for vekst og offentlig 
innovasjon.  

Politisk støtte

70 % 
av de svenske kommune opplever 
at de har politisk støtte for å jobbe 
med verdensmålene fra deres 
kommunestyre. 

Bare 1 av 3 svenske kommuner har en plan for hvordan 
verdensmålene skal implementeres.

SDG  | Fra globale mål til lokal handling  



SDG  | Fra globale mål til lokal handling 

14

Finlands tilnærming til implementeringen av verdensmålene er 
tett knyttet opp mot den nasjonale strategien for bærekraftig 
utvikling, som er kjent som The Society’s Commitment to Sustain-
able Development, eller Commitment 20504. Den ble introdusert 
i 2013 og kom dermed før verdensmålene. Commitment 2050 
har imidlertid blitt oppdatert senere, slik at den er helt i tråd med 
verdensmålene. Den finske kommisjonen for bærekraftig utvikling, 
et sekretariat med representanter fra forskjellige departementer, 
står bak strategien. 

Finland har gitt ut en nasjonal rapport om oppfølgingen av 
bærekraftsmålene og forventer å evaluere fremdrift i 2018. Den 
nasjonale strategien omfatter en online plattform som oppfordrer 
privat næringsliv, utdanningsinstitusjoner, politiske partier, byer, 
kommuner og andre aktører til å forplikte seg til bærekraftighet. 
Ca. 73 prosent av de finske kommunene har på en eller annen 
måte forpliktet seg til Commitment 2050. 

Liknende bærekrafttemaer
Finske kommunale ledere har generelt en klar forståelse av 
viktigheten av verdensmålene og den generelle drivkraften bak 
oppfølgingen av bærekraft er sterk. For de fleste finske kommuner 
er imidlertid ikke verdensmålene utgangspunkt for deres strategier 
og planer.  

Mange oppgir at bærekrafttemaer i tråd med verdensmålene, slik 
som smarte byer, bærekraftig mat, innsats mot klimaendringer og 

for like muligheter, allerede er en integrert del av den lokale beslut-
ningstakingen. Dette kan forklare hvorfor de finske kommunene 
generelt har lav kjennskap til verdensmålene sammenliknet med 
deres nordiske kollegaer. Mens 90 prosent av kommunene oppgir at 
de har planer eller strategier knyttet til arbeidet med bærekraft, er 
det bare noen få av dem som refererer direkte til verdensmåleneA.

Innovasjon og offentlig-privat samarbeid
De fleste finske respondentene (73 prosent) ser store muligheter 
for at verdensmålene kan inspirere til offentlig innovasjon og 
offentlig-privat samarbeid. Flere kommuner har pågående pilot-
prosjekter innenfor mobilitet, energiomstilling og inklude- 
rende samfunnsutvikling. Bruken av samarbeid og partnerskap i 
forbindelse med utvikling er også stigende, herunder åpne fora 
om offentlig utvikling, grasrotbevegelser og hackathons, der 
innbyggernes kunnskap og engasjement bidrar til implementering 
av verdensmålene.

Barrierer for implementering 
Flere kommuner fremhever hvor viktig det er å kunne beskrive 
fordelene med å arbeide med verdensmålene, også for å kunne 
prioritere budsjettet. Mange finske kommuner understreker videre 
behovet for å endre den generelle oppfatningen av verdensmålene 
fra å være en utgift til å bli en konkurransefordel, nettopp for å øke 
investeringen i verdensmålene. Mange av respondentene nevner 
også at det er behov for mer praktiske metoder for å skape opp- 
merksomhet om bærekrafttemaer. Generelt etterlyser de finske 
kommunene mer engasjement. 

Spotlight
Finland

"Verdensmålene bør ses på som en del 
av kommunenes strategiske planlegging, 
hvor man samlet ser på målene og aktivi-
tetene med stor grundighet."

Erkki Välimäki
Utviklingsdirektør, Seinäjoki
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Prioriteter 
De høyest prioriterte verdensmålene i de finske kommunene er:
1. Bærekraftige byer og samfunn 
2. God helse
3. Stoppe klimaendringene

Respondenter

Respondentenes kjennskap
I de små finske kommunene har 40 % i høy grad 
eller i meget høy grad kjennskap til verdensmålene.

I de mellomstore finske kommunene har 11 % 
i høy grad eller i meget høy grad kjennskap til 
verdensmålene.

I de store finske kommunene har 32 % i høy grad 
eller i meget høy grad kjennskap til verdensmålene.

Betydning for kommunene

Små kommuner: 5

Mellomstore kommuner: 8

Store kommuner: 14

• 20 % av de små kommunene
• 44 % av de mellomstore kommunene
• 38 % av de store kommunene 

av de finske kommunene 
ser på verdensmålene som 
viktige eller meget viktige. 

Planmessighet

Partnerskap
70 % av de finske kommunene mener at 
verdensmålene, i høy grad eller i meget 
høy grad, kan være et springbrett for nye 
typer samarbeid, for eksempel med privat 
næringsliv, sivilsamfunn og offentlige 
institusjoner.    

Vekst og innovasjon 
Omkring 73 % av de finske 
kommunene ser i høy 
grad eller i meget høy grad 
verdensmålene som en 
døråpner for vekst og offentlig 
innovasjon. 

Politisk støtte 

34 % 
av de finske kommunene opplever at 
de har lokalpolitisk støtte for å jobbe 
med verdensmålene.

9 av 10 finske kommuner har en plan for hvordan verdensmålene 
eller relaterte temaer skal implementeresA.

SDG  | Fra globale mål til lokal handling  
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Implementering av 
verdensmålene

Kommuner kan implementere verdensmålene på forskjellige 
nivåer. Denne rapporten beskriver hvordan kommunene arbeider 
på tre forskjellige nivåer: 

1.  Avstemme og kommunisere innsats

2.  Stimulere til handling

3.  Innovasjon 

De fleste nordiske kommuner som arbeider med verdensmålene 
i dag, opererer på nivå 1 og en mindre del av kommunene 
arbeider i en viss utstrekning på nivå 2 og 3. Mange kommunale 
ledere anerkjenner potensialet som ligger i å arbeide mer 
i dybden med verdensmålene og betrakter dem som et 
springbrett for å skape samarbeid og offentlig innovasjon (nivå 
3). Imidlertid er det bare noen få som i dag har nådd det fulle 
potensialet.

1. Avstemme og kommunisere innsats

Formål: Å demonstrere og kommunisere hvordan nåværende 
initiativer henger sammen med verdensmålene for å kunne 
engasjere en bredere gruppe interessenter slik som privat 
næringsliv, organisasjoner og innbyggere som har en økende 
interesse for den globale dagsorden. 

Spørsmål til vurdering:

 • På hvilken måte kan våre eksisterende aktiviteter og politikk bidra 
til at vi når de 169 delmålene under de 17 verdensmålene innen 
2030?  

 • Hvordan kan vi bruke verdensmålene til å understøtte vår lokale 
historiefortelling til nøkkelmålgrupper, for eksempel studenter, 
familier, turister, bedriftsklynger, og internasjonale virksomheter? 
Hvordan skiller vi oss ut? 

 • På hvilken måte kan verdensmålene være et referansepunkt i vår 
dialog eller i samarbeid med innbyggere, privat sektor, offentlige 
institusjoner eller foreninger?

"Verdensmålene hjelper oss med å sette 
kommunens innsats inn i en global kon-
tekst. Det er viktig at vi får rettet fokus 
mot globale utfordringer som også har 
relevans for oss – for eksempel helse, 
klima, migrasjon og det stigende presset 
på frihandel."

Henning Haahr Pedersen
Kommunaldirektør, Odder Kommune
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3. Innovasjon

Formål: Å finne nye løsninger på eksisterende samfunns- eller 
miljøutfordringer ved å mobilisere nye partnere og ressurser. Nye 
innovative løsninger kan være en del av svaret på eksisterende 
utfordringer som høy arbeidsløshet, ekstremisme og radikalisering, 
stigende kostnader knyttet til eldreomsorg eller behovet for å 
forbedre veisikkerheten for syklister i enkelte områder.

Spørsmål til vurdering: 

 • Går vår innsats for bærekraftig utvikling i riktig retning? Gjør vi de 
riktige tingene?  

 • Hva er de viktigste utfordringene i vår kommune ut fra de 169 
delmålene under de 17 verdensmålene?

 • Hva slags løsninger kan vi utvikle for å håndtere eksisterende 
utfordringer innenfor kommunale kjernetjenester, for eksempel 
gjennom samarbeid?

2. Stimulere til handling 

Formål: Å stimulere og understøtte andre aktører til å 
komme i gang med aktiviteter som bidrar til gjennomføring 
av verdensmålene. Eksempler på dette kan være å innføre 
bærekraftig anbuds- og innkjøpspolitikk, som tar opp temaer som 
energi, konstruksjon, boliger og tjenester relatert til transport eller 
mat. En annen tilnærming er å sikre at alle investeringspolicyer har 
kriterier for positiv innvirkning for å nå verdensmålene. Man kan 
også støtte lokale virksomheter i å utvikle løsninger som fremmer 
verdensmålene. 

Spørsmål til vurdering: 

 • Hvordan kan vi utforme vår kommuneplan, vår strategi eller vår 
visjon for å sikre en positiv påvirkning på verdensmålene?

 • Hvordan kan vi justere vår anbuds- og innkjøpspolitikk slik at 
leverandører og bedrifter blir motivert til å bidra med løsninger 
som også fremmer verdensmålene?

 • Hvordan kan vi utvikle et lokalt næringsliv som fremmer 
innovasjon til fordel for verdensmålene og samtidig skaper 
arbeidsplasser?

"Mange av målene er utfordrende og 
uten enkle svar, og det finnes flere mulige 
løsninger. Offentlig innovasjon kan derfor 
bli en nøkkelkomponent i arbeidet med 
disse målene." 

Regine Aklestad
Planlegger og miljø- og utviklingsrådgiver, Volda kommune
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Undersøkelsens omfang
I 2018 er det andre gang Deloitte utarbeider en rapport om 
kommunenes arbeid med FNs bærekraftsmål. Den første 
rapporten, som ble utgitt i juni 2017, dekket kun danske kommuner. 
I denne andre versjonen som ble utgitt i juni 2018, dekker 
rapporten kommuner i Danmark, Norge, Sverige og Finland.  

Rapporten er basert på data fra intervjuer som primært er 
foretatt med rådmenn i de fire landene mellom 20. februar og 20. 
april. I noen tilfeller ble intervjuet fortatt med andre kommunale 
representanter med særlig innsikt i verdensmålene. Antall avholdte 
intervjuer:

49 i Danmark
51 i Sverige
30 i Finland
51 i Norge

Kategorier
Små kommuner: færre enn 20 000 borgere (færre enn 5000 i 
Norge). Mellomstore kommuner: mellom 20 000 og 50 000 borgere 
(mellom 5000 og 20 000 i Norge). Store kommuner: mer enn  
50 000 borgere (mer enn 20 000 i Norge) 

Svarkategoriene ble rangert på en skala fra 1 til 5, hvor 1 var lavest 
og 5 var høyest. 

Metodiske begrensningerA

I rapporten har vi respektert respondentenes subjektive svar. 
Derfor har vi ikke redigert i respondentens egen vurdering av 
hvorvidt de arbeider direkte eller indirekte med verdensmålene. 
Begge tilnærminger er inkludert i datasettet.

Undersøkelsen bygger på intervjuer der de kommunale lederne 
har gjort en subjektiv vurdering av deres egen tilnærming til 
verdensmålene. Det gir en risiko for at like tilfeller kan ha blitt 
vurdert ulikt.

For det enkelte land er populasjonen relativt liten, særlig når 
kommunene deles inn i tre størrelser: Små, mellomstore og store. 

Fotnoter 

1. Forrige kommunalvalg i Danmark ble avholdt i november 2017, 
og mange respondenter oppgir at de etter valget har igangsatt 
en prosess med fokus på verdensmålene sammen med det nye 
kommunestyret.

2. Agenda 21 er handlingsplanen for bærekraftig utvikling som ble 
introdusert på FNs miljø- og utviklingskonferanse i Rio de Janeiro 
i 1992. Lokal Agenda 21 er den kommunale implementeringen av 
planen, som er obligatorisk i Danmark.

3. Den norske kommunereformen som ble igangsatt i 2014 for å 
slå sammen kommuner, skal være gjennomført i januar 2020. 
Lenke til beskrivelse av reformen (på norsk): https://www.
regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/
kommunereform/id2548377/.

4. Commitment 2050, også kjent som the Society’s Commitment to 
Sustainable Development, er den finske nasjonale strategien for 
implementering av FNs bærekraftsmål. Lenke til strategien: https://
commitment2050.fi/.

RAPPORT
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