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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM 
REKOMMENDATION 

 

 

Konkreta insatser för hållbar utveckling 

1. Rekommendation 

Rekommendationen har följande ordlyd: 
 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å vedta og gjennomføre ministerrådsforslaget B 285/miljö, «om 
konkreta innsatser för hållbar utveckling» 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet noterar att Nordiska rådet var nöjd med minister-
rådsförslaget om konkreta insatser för hållbar utveckling. De ansvariga 
ministerråden (MR-K, MR-F, MR-NER, MR-A, MR-JÄM, MR-FJLS, MR-S, MR-
U och MR-M) är i gång med att genomföra samtliga projektförslag.  
 
I tillägg har Nordiska ministerrådet initierat ett så kallat verktygsprojekt, 
som ska hjälpa oss att nå strategins målsättning om att allt arbete som 
görs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska ha ett integrerat hållbar-
hetsperspektiv. Vi vill utveckla nya redskap som ska underlätta att alla 
våra samarbetsområden kunde tillämpa hållbarhetstänkandet i praktiken. 
Det kommer att tas fram nya verktyg bland annat för utvärdering av pro-
jektförslag, för rapportering av hållbarhetsrelevanta resultat och även för 
att kunna ge bättre utbildning för hållbar utveckling för relevanta aktörer.  
 
Nordiska ministerrådet kommer att framlägga en redogörelse om status i 
implementeringen av den nordiska strategin för hållbar utveckling för 
Nordiska rådet på sessionen 2015.  
 
Nordiska ministerrådet anser för sin del att rekommendationen kan av-
skrivas. 
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3. Utskottets betänkande 

Miljø- og naturressursutvalget er tilfreds med meddelelsen fra Nordisk mi-
nisterråd. Utvalget har også mottatt rapport om gjennomføringen av stra-
tegien for bærekraftig utvikling under 2013. Utvalget har kunnet konstate-
re at der igangsatt et antall initiativer for å følge opp på strategien. Videre 
at Nordisk ministerråd årlig publiserer indikatorer, som kan anvendes til å 
vurdere om de nordiske land er på rett spor med hensyn til bærekraftig 
utvikling.  
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljö- och naturresursutskottet 

at Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser Konkreta 
insatser för hållbar utveckling (B285/miljø) som ferdigbehandlet 
for rådets del. 

 
 
Akureyri, 8. April 2014 
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