NEFNDARÁLIT UM RÁÐHERRANEFNDARTILLÖGU

B 315/hållbart
Afgreiðsla

Norræna sjálfbærninefndin

Nefndarálit norrænu sjálfbærninefndarinnar um
ráðherranefndartillögu um nýja áætlun um framkvæmd Dagskrár 2030
Tillaga
Norræna sjálfbærninefndin leggur til að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til
Norrænu ráðherranefndarinnar
að hvetja allar þær norrænu stofnanir sem eiga samstarf við atvinnulífið, eins og til
dæmis Norrænar orkurannsóknir (NEF), Norrænu nýsköpunarmiðstöðina, Norræna
umhverfisfjármögnunarfélagið (NEFCO) og NordForsk, til að skoða hvort og þá
hvernig þær geti stutt við framfylgd sjálfbærnimarkmiðanna þegar þær skipuleggja
starf sitt í framtíðinni;
að kanna hvort sænska verkefnið „The Swedish Leadership for Sustainable
Development (SLSD)“ og verkefni Þróunaráætlunar SÞ „SDG – Accelerator“ feli í sér
möguleika sem norræn verkefni eða verkefni styrkt af norrænu fjármagni;
að koma á fót vettvangi í samstarfi við Norðurlandaráð þar sem stjórnmálamenn og
fræðimenn geta fram til ársins 2030 átt reglubundnar samræður um lausnir, sem
stuðla að framfylgd sjálfbærnimarkmiðanna og sem byggja á rannsóknum og
þekkingu frá öllum Norðurlöndunum;
að halda fast við þau markmið sem koma fram í áætluninni „Gott líf á sjálfbærum
Norðurlöndum“ og að við þau verði bætt þeim sjálfbærnimarkmiðum SÞ sem Norðurlöndin geta náð samstöðu um sem sameiginleg norræn markmið;
að skoða gildandi norræna vísa um sjálfbæra þróun, og þar sem ekki liggja fyrir
nothæfir vísar að fela hagstofum á Norðurlöndum að safna saman og vinna úr þeim
staðtölum sem þarf til að fylgjast með þróuninni í átt að sameiginlegum norrænum
markmiðum;
að reglulega fari fram mat á breytingum og ójöfnuði í lífskjörum barna á Norðurlöndum;
að kanna forsendur þess að koma á þríhliða viðræðum á Norðurlöndum;
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að efla þekkingu um sjálfbærnimarkmiðin og skilning á mikilvægi markmiðanna
meðal íbúa Norðurlanda með verkefnum í samstarfi við norræn almannasamtök eins
og félög Sameinuðu þjóðanna og Norræna félagið;
að lagfæra og framkvæma ráðherranefndartillögu B 315/hållbart, 2030-kynslóðin –
norræn áætlun um framkvæmd Dagskrár 2030, og hafa hliðsjón af sjónarmiðum
Norðurlandaráðs við lagfæringar og þróun tiltekinna aðgerða.
Bakgrunnur
Samstarfsráðherrarnir hafa samþykkt áætlun fyrir starf að heimsmarkmiðunum um
sjálfbæra þróun (Dagskrá 2030) fyrir tímabilið 2017–2020 undir heitinu 2030-kynslóðin
– norræn áætlun um framkvæmd Dagskrár 2030. Áætlunin er lögð fyrir Norðurlandaráð sem ráðherranefndartillaga, sjá viðhengi. Fram kemur í tillögunni að hugsanlegar
lagfæringar á áætluninni verði gerðar að lokinni afgreiðslu í Norðurlandaráði.
Í skjalinu 2030-kynslóðin byggir ráðherranefndin á 17 sjálfbærnimarkmiðum sem SÞ
samþykkti í september 2015. 2030-kynslóðin á jafnframt að stuðla að framkvæmd
áætlunar Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun frá árinu 2013, Gott líf á
sjálfbærum Norðurlöndum.
Gildistími áætlunarinnar 2030–kynslóðin er 2017–2020. Forgangsþemað er sjálfbær
neysla og framleiðsla með vísan til 12. markmiðsins. Í áætluninni er einnig vísað í 5.
markmiðið (jafnrétti), 6. (vatn), 7. (orka), 8. (starfskjör og hagvöxtur), 13. (loftslagsmál), 14. (hafið) og 15. (líffræðileg fjölbreytni). Ennfremur er lögð áhersla á kalla
ungmenni til leiks og samþætta jafnréttissjónarmið.
2030-kynslóðin á að ýta aðgerðum og verkefnum úr vör þar sem pólitísk áhersla er
lögð á sjálfbærnimarkmiðin, með virku starfi og miðlun þekkingar á Norðurlöndum.
Áætlunin á einnig að vekja athygli á starfi Norrænu ráðherranefndarinnar, á Norðurlöndum og alþjóðlega.
Á gildistímanum er gert ráð fyrir að verja 12,9 milljónum danskra króna í aðgerðir
tengdar 2030-kynslóðinni. Við það bætast aðrar fjárveitingar frá Norrænu ráðherranefndinni. Samkvæmt áætluninni á Norræna ráðherranefndin að skila skýrslu til
Norðurlandaráðs um framvindu vinnunnar annað hvert ár. Í áætluninni 2030kynslóðin er tíu markmiðum hennar lýst en ekki beinum aðgerðum.
Á vordögum 2017 gafst Norðurlandaráði kostur á að gera athugasemdir við drög að
2030-kynslóðinni.
Starfshópur í Norðurlandaráði tók saman skýrslu árið 2017 um norrænt samstarf og
sjálfbærnimarkmiðin til ársins 2030. Skýrslan hefur verið til umsagnar í öllum
nefndum og flokkahópum og var lögð fyrir forsætisnefnd í september 2017. Tillögur
skýrslunnar njóta víðtæks stuðnings í Norðurlandaráði. Skýrslan hefur að geyma
ýmsar tillögur um aðgerðir sem skipta máli fyrir starf Norrænu ráðherranefndarinnar,
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en eru ekki teknar með í áætlunina 2030-kynslóðin. Í skýrslu Norðurlandaráðs er horft
til ársins 2030 en 2030-kynslóðin nær ekki lengra en til 2020.
Sjónarmið nefndarinnar
Norræna sjálfbærninefndin fagnar ráðherranefndartillögunni. Tillagan er skýr pólitísk
yfirlýsing þess efnis að norrænt samstarf eigi að styðja sjálfbærnimarkmiðin.
Nefndin telur að taka mætti ýmsar áhugaverðar tillögur úr skýrslu starfshóps Norðurlandaráðs um sjálfbærnimarkmið SÞ fram til ársins 2030 og flétta þær inn í starf
ráðherranefndarinnar með Dagskrá 2030.
Því leggur nefndin til að Norðurlandaráð lýsi yfir stuðningi við ráðherranefndartillöguna, en óski jafnframt eftir því að Norræna ráðherranefndin taki með viðeigandi
tillögur úr skýrslu Norðurlandaráðs þegar gengið verður frá endanlegu orðalagi
tillöguliðanna. Gert er nánar grein fyrir tillögunum í tillöguliðunum.
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