BETENKNING OVER MINISTERRÅDSFORSLAG

B 315/hållbart
Behandles i

Utvalget for et bærekraftig Norden

Utvalget for et bærekraftig Nordens betenkning over
Ministerrådsforslag
om ett nytt program för genomförandet av Agenda 2030
Forslag
Utvalget for et holdbart Norden å foreslår at Nordisk råd rekommanderer Nordisk
ministerråd
å oppfordre alle relevante nordiske institusjoner som arbeider med næringslivet, som
til eksempel Nordisk Energiforskning (NEF), Nordisk Innovation, Nordisk miljøfinansieringsselskap (NEFCO) og NordForsk, fremover ved planlegging av sitt arbeid undersøke om og i så fall hvordan de kan understøtte oppnåelsen av bærekraftsmålene,
å undersøke om det svenske initiativ «The Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) og UNDPs «SDG –Accelerator» har potensiale som nordiske eller
nordisk støttede initiativer,
å i samarbeid med Nordisk råd etablere et forum hvor politikere og forskere regelmessig frem mot 2030 kan inngå i dialog om løsninger, som fremmer oppnåelsen av
bærekraftsmålene og som baseres på forskning og knowhow fra hele Norden,
å fastholde de mål som fremgår av strategien «Ett gott liv i ett hållbart Norden», og
at de utvides med de av FNs 2030 mål, som de nordiske land kan forenes om som felles nordiske mål,
å se over de eksisterende nordiske indikatorer for bærekraftig utvikling, og hvor det
ikke foreligger egnede indikatorer gi de nordiske statistiske organisasjoner i oppdrag
å utvikle innsamling og bearbeiding av den statistikk som behøves for å kunne følge
utviklingen mot felles nordiske mål,
at det regelmessig gjennomføres en vurdering av endringer og ulikheter i barnas levevilkår i Norden,
å undersøke forutsetningene for å opprette et tre-parts-dialog på nordisk nivå,
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å fremme kunnskap om bærekraftsmålene og forståelse for målenes viktighet blant
Nordens befolkning ved å initiere samarbeid med nordiske folkelige organisasjoner
som FN forbundene og Foreningen Norden,
å justere og gjennomføre Ministerrådsforslag B 315/hållbart, Generation 2030 - Nordiskt program för genomförandet av Agenda 2030 og inndra Nordisk råds synspunkter ved justering og utvikling av de konkrete innsatser.
Bakgrunn
Samarbeidsministrene har vedtatt et program for arbeidet med bærekraftsmålene
(Agenda 2030) i perioden 2017 til 2020 under betegnelse Generasjon 2030 - Nordiskt
program för genomförandet av Agenda 2030. Programmet fremlegges i Nordisk råd
som ministerrådsforslag, jfr. vedlegg. Det fremgår av forslaget at eventuelle justeringer i programmet gjøres etter at Nordisk råd har behandlet saken.
Ministerrådet tar i Generasjon 2030 utgangspunkt i de 17 bærekraftsmål vedtatt i FN i
september 2015. Videre skal Generasjon 2030 bidra til å virkeliggjøre Nordisk ministerråds bærekraftstrategi «Ett gott liv i ett hållbart Norden» fra 2013.
Generasjon 2030 er et program for perioden 2017 til 2020. Temaet bærekraftig forbruk
og produksjon prioriteres, med henvisning til mål 12. I programmet henvises det også
til mål 5 (likestilling), mål 6 (vann), mål 7 (energi), mål 8 (arbeidsvilkår og vekst), 13
(klima) 14 (hav) og 15 (biologisk mangfold). Videre legges det vekt på å inkludere de
unge og integrering av likestillingsperspektivet.
Generasjon 2030 skal iverksette innsatser som fremmer bærekraftsmålene gjennom
politisk fokus og relevante prosjekter samt ved engasjement og kunnskapsdeling i
Norden. Den skal også synliggjøre NMRs arbeid i Norden og internasjonalt.
Over perioden venter man at anvende 12,9 MDKK til Generasjon 2030 relevante innsatser. I tillegg kommer finansiering fra andre kilder innen NMR. I følge programmet
vil NMR hvert annet år rapportere til Nordisk råd om fremdriften i arbeidet. Generasjon 2030 beskriver 10 målsetninger for programmet men de konkrete innsatser beskrives ikke.
Under våren 2017 fikk Nordisk råd mulighet til å kommentere et utkast til Generasjon
2030.
I Nordisk råd har en arbeidsgruppe under 2017 utarbeidet en rapport om Nordisk
samarbeid og bærekraftsmålene 2030. Rapporten har vært til høring i alle utvalg og
partigrupper og ble fremlagt i Presidiet i september 2017. Forslagene i rapporten har
bred støtte i Nordisk råd. Rapporten inneholder flere forslag om aktiviteter som er
relevante for Nordisk ministerråds virksomhet, men som ikke er tatt opp i programmet Generasjon 2030. Nordisk råds rapport har horisont mot 2030 mens Generasjon
2030 gjelder fram til 2020.
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Utvalgets synspunkter
Utvalget for et holdbart Norden ser meget positivt på ministerrådsforslaget. Det er
en klar politisk tilkjennegivelse om at det nordiske samarbeider bakker opp om bærekraftsmålene.
Utvalget mener at det er flere interessante forslag i rapporten som Nordisk råd arbeidsgruppe for FNs 2030 mål har utarbeidet som med fordel kunne tas med i ministerrådets fremadrettede arbeide med agenda 2030.
Derfor anbefaler utvalget at Nordisk råd uttrykker støtte til ministerrådsforslaget,
men etterlyser samtidig at Nordisk ministerråd inndrar relevante anbefalinger i rapporten fra Nordisk råd ved justering og utvikling av de konkrete innsatser. De relevante anbefalinger presiseres i at-satsene.
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