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Transportministerens redegørelse vedrørende statsrevisorernes
beretning 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark
Statsrevisorerne har den 2. november 2020 fremsendt ovennævnte beretning
og bedt om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at en stor del af
beretningen vedrører den tidligere regerings arbejde med verdensmålene.
Jeg har gennemgået beretningen og noterer mig, at Statsrevisorerne finder det
uhensigtsmæssigt, at ministerierne generelt ikke har analyseret opfyldelsen af
de enkelte delmål.
Jeg noterer mig med tilfredshed, at Transportministeriet er et af de eneste ministerier, som har foretaget analyser af, hvor langt Danmark er fra at opfylde
delmål, og som har konkrete planer for opfølgning på disse.
Herudover konkluderer Rigsrevisionen, at ministeriernes fremdriftsrapportering samlet set ikke har været egnet til at orientere Folketinget om fremdriften
mod opfyldelse af de nationale målsætninger for verdensmålene.
Jeg tager Rigsrevisionens konklusion til efterretning. Den understreger behovet
for at formulere klare målsætninger og indikatorer med en datamæssig fremstilling over tid, som understøtter forståelsen af fremdriften. Den eksterne formidling af udviklingen over tid, fx over for Folketinget, forudsætter ligeledes et
klart redegørende afsnit for fremdriften over tid.
Regeringen har igangsat et arbejde med en ny dansk handlingsplan, som
Transportministeriet deltager i sammen med de øvrige ministerier. Regeringen
forpligter sig ligeledes til, at relevante lovforslag skal konsekvensvurderes i forhold til de 17 verdensmål. Det hidtidige arbejde med at konsekvensvurdere lovforslag i forhold til verdensmålene er belyst i beretningens afsnit 2.3.
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Det er min ambition, at Transportministeriet fortsat skal bidrage til både en
mere bæredygtig verden og til regeringens ambition om en sammenhængende
og helhedsorienteret indsats på tværs af politikområder.
En kopi af mit brev er sendt til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht

