Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning 1/2020
om ministeriernes arbejde med FNs verdensmål i Danmark
I brev af 2. november 2020 har Statsrevisorerne bedt mig om at redegøre for de
foranstaltninger og overvejelser, som beretning til Statsrevisorerne om
ministeriernes arbejde med FNs verdensmål giver anledning til inden for Miljøog Fødevareministeriets ressort.
I kongelig forordning af 19. november 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet
skiftet navn til Miljøministeriet og der er blevet oprettet et særskilt Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (i det følgende benævnt
Fødevareministeriet). Ligestillingsområdet er overført til
Beskæftigelsesministeriet, mens området for Nordisk Samarbejde nu henhører
hos ministeren for Udviklingssamarbejde under Udenrigsministeriet. Det
følgende svar omfatter alene opfølgning indenfor Miljøministeriets ressort.
Det fremgår af beretningen, at ministeriets oplysning om, at dets generelle virke
bidrager til opfyldelse af målsætningerne i den tidligere regerings handlingsplan,
ikke er baseret på et overblik over, hvordan ministeriets virke konkret skal føre
til opfyldelse af handlingsplanens nationale målsætninger. Det fremgår ligeledes,
at de kvantitative data for tre af ministeriets målsætninger i denne
handlingsplan vurderes som utilstrækkelige.
Jeg tager Rigsrevisionens beretning til efterretning. Den understreger behovet
for at formulere klare målsætninger og indikatorer, således at fremdriften over
tid tydeligt kan følges og kommunikeres. Jeg noterer mig desuden, at en stor del
af beretningen vedrører den tidligere regerings arbejde med verdensmålene.
Jeg noterer mig ligeledes, at Statsrevisorerne konstaterer, at Folketinget ikke har
stillet forpligtende krav til ministeriernes arbejde med verdensmålene, og at
udgangspunktet har været, at dansk politik allerede var på linje med
verdensmålene.
Regeringen har igangsat arbejdet med en ny handlingsplan, og Miljøministeriet
deltager aktivt i dette arbejde sammen med de øvrige ministerier. Jeg vil arbejde
for, at den kommende handlingsplan indeholder klare målsætninger, hvor
fremdriften kan følges over tid. Jeg vil i mit virke som miljøminister understøtte
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Den 02. marts 2021

regeringens ambition om at sikre en mere bæredygtig verden, og arbejde for en
sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af politikområder.
Afslutningsvis skal jeg oplyse, at en kopi af dette brev er sendt til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Lea Wermelin
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