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Uddannelses- og forskningsministerens redegørelse vedrørende 

Statsrevisorernes beretning nr. 1/2020 om Ministeriernes arbejde med FN's 

verdensmål i Danmark 

 

Statsrevisorerne har anmodet mig om en redegørelse for de foranstaltninger og 

overvejelser, som beretning nr. 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN's 

verdensmål i Danmark har givet anledning til.  

 

Jeg skal i den forbindelse bemærke, at en stor del af beretningen vedrører den 

tidligere regerings arbejde med verdensmålene.  

 

Rigsrevisionens beretning understreger - for samtlige ministerier - behovet for at 

formulere klare målsætninger og indikatorer, som understøtter forståelsen af 

fremdriften over tid. Det tager jeg til efterretning med Rigsrevisionens samlede 

beretning.  

 

Samtidigt noterer jeg med tilfredshed, at Rigsrevisionen fremhæver, at en række 

videregående uddannelsesinstitutioner har valgt at indarbejde verdensmålene i 

enten deres overordnede strategier eller inden for de enkelte uddannelser eller 

forskningsmiljøer. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har deltaget i forsøgsordningen med 

konsekvensvurdering af lovforslag i forhold til FN's verdensmål (med Forslag til lov 

om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser 

(ophævelse af begrænsning af dobbeltuddannelse, L 96, fremsat den 17. januar 

2020). Rigsrevisionen bemærker i beretningen, at Uddannelses- og 

Forskningsministeriet ikke har fremsendt et særskilt notat med dokumentation for 

en bagvedliggende analyse af konsekvensvurderingen. I den forbindelse henviser 

jeg til særskilt afsnit (3, almindelige bemærkninger) i selve lovforslaget, hvoraf 

ministeriets overvejelser om initiativet - vurderet i forhold til verdensmål 4 - 

fremgår.  

 

Regeringen har igangsat et arbejde med en ny dansk handlingsplan, som 

Uddannelses- og Forskningsministeriet deltager i sammen med de øvrige 

ministerier. Som en del af dette arbejder Uddannelses- og Forskningsministeriet 

for, at den nye handlingsplan kommer til at indeholde klare målsætninger og 

indikatorer, der understøtter viden om fremdriften inden for ministeriets 
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ressortområde. Regeringen forpligter sig ligeledes til, at relevante lovforslag skal 

konsekvensvurderes i forhold til de 17 verdensmål.  

 

Det er min ambition, at Uddannelses- og Forskningsministeriet fortsat skal bidrage 

til regeringens ambition om en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i 

forbindelse med implementering af FN's verdensmål på tværs af politikområder.  

 

En kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 

 

 

 


