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Ministeriernes arbejde med FN's
verdensmål i Danmark

Konklusion

Rigsrevisionen konstaterer, at ministeriernes arbejde med verdensmålene indtil nu har været baseret 
på, at deres generelle virke og politik allerede favner verdensmålene. Rigsrevisionens undersøgelse vi-
ser, at ministerierne kun undtagelsesvist har taget nye initiativer eller lagt særlige planer for at realisere 
verdensmålene. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes og Danmarks Statistiks rapportering ikke er 
tilstrækkeligt egnet til at orientere om fremdriften mod opfyldelse af verdensmålene i Danmark.

Konsekvensen er, at det er vanskeligt for såvel Folketinget 
som offentligheden at få indsigt i, om der er fremdrift mod 
realisering af FN’s verdensmål i Danmark.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Ministeriernes arbejde med verdensmålene har taget 
udgangspunkt i deres vurdering af, at ministeriernes 
generelle virke og politik var tilstrækkelige som Dan-
marks bidrag til realisering af verdensmålene på deres 
områder. Ministerierne har således kun undtagelses- 
vist taget nye initiativer eller haft særlige planer for at 
realisere FN’s delmål eller de nationale målsætninger.

• Ministeriernes fremdriftsrapportering har samlet set 
ikke været egnet til at orientere Folketinget om frem- 
driften mod opfyldelse af de nationale målsætninger 
for verdensmålene.

• Danmarks Statistiks rapportering af danske data for 
FN’s delmål og indikatorer har samlet set været til- 
fredsstillende. Danmarks Statistiks formidling af dan-
ske data er dog ikke tilstrækkeligt egnet til at orientere 
offentligheden om Danmarks fremdrift i forhold til ver- 
densmålene .

Baggrund og formål med undersøgelsen
Verdens lande tilsluttede sig i 2015 FN’s 2030-dagsorden 
med 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Danmarks 
daværende regering udgav i 2017 ”Handlingsplan for FN’s 
verdensmål" med undertitlen ”Danmarks opfølgning på 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling”. Handlingspla-
nen beskriver bl.a. 37 nationale målsætninger. 

Folketingets Finansudvalg har anmodet Statsrevisorerne 
om bistand til en saglig og neutral opfølgning på, hvordan 
fremdriften er i forhold til opfyldelse af FN’s verdensmål i 
Danmark.

Statsrevisorerne har på den baggrund anmodet Rigsrevi- 
sionen om en undersøgelse. Formålet med undersøgelsen 
er at gøre status for ministeriernes arbejde med verdens- 
målene i Danmark i perioden 2015-2020.

Antal målsætninger, hvor ministeriernes fremdriftsrapport 
fra 2018 er henholdsvis egnet, delvist egnet og ikke egnet til 
at orientere om fremdrift
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Statsrevisorerne udtaler 
”Med denne beretning har Folketinget fået en neutral og 
saglig opfølgning på ministeriernes arbejde med FN’s ver-
densmål i Danmark. Dét har der været brug for, da ministe-
riernes fremdriftsrapportering ikke har været egnet til at 
orientere Folketinget om, hvordan det går med at opfylde 
de nationale målsætninger for verdensmålene.

Statsrevisorerne finder det uhensigtsmæssigt, at ministe-
riernes arbejde med verdensmålene ikke i højere grad har 
bygget på analyser og ikke i højere grad har indgået i det 
lovforberedende arbejde.

Vi forventer, at ministeriernes fremdriftsrapportering 
fremover giver et bedre overblik, så Folketinget og offent-
ligheden kan følge, om Danmarks opfyldelse af verdensmå-
lene går i den ønskede retning”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


