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Justitsministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning
1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark
1. Statsrevisorerne har anmodet alle ministre med undtagelse af forsvarsministeren, kirkeministeren og statsministeren om en redegørelse angående
Rigsrevisionens beretning nr. 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s
verdensmål i Danmark afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Beretningen angår en række ministeriers arbejde med FN’s
verdensmål, hvoraf det bemærkes, at det meste arbejde har fundet sted under
den tidligere regering. I det følgende redegøres for, hvilke foranstaltninger
og overvejelser beretningen giver mig anledning til som justitsminister.
2. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen i sin beretning har konstateret, at
ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål indtil nu har været baseret på,
at deres generelle virke og politik allerede favner verdensmålene, samt at
ministerierne kun undtagelsesvist har taget nye initiativer eller lagt særlige
planer for at realisere verdensmålene.
Det er min opfattelse, at de otte delmål, der knytter sig til verdensmål nr. 16
om fred, retfærdighed og stærke institutioner, som Justitsministeriet er overordnet ressortansvarlig for, er udtryk for brede og generelle målsætninger,
som man i en retsstat som Danmark til enhver tid vil arbejde for at opfylde.
Der er således tale om målsætninger, som Justitsministeriet og myndighederne på Justitsministeriets område arbejder for at opfylde hver eneste dag.
3. Jeg har endvidere noteret, at Rigsrevisionen konstaterer, at der på Justitsministeriets område ikke har været tilstrækkelig datagrundlag til understøtte
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vurderingen af fremdrift for målsætning nr. 32 (Fremme af et velfungerende
og tilstedeværende politi), nr. 33 (Der skal slås hårdt ned på rocker- og bandemedlemmers kriminalitet) og nr. 34 (Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme, radikalisering og terror) i den nationale handlingsplan for FN’s
verdensmål, som blev offentliggjort i marts 2017 under den tidligere
VLAK-regering. Rigsrevisionen konkluderer endvidere, at ministeriernes
fremdriftsrapportering samlet set ikke har været egnet til at orientere Folketinget om fremdriften mod opfyldelse af de nationale målsætninger for verdensmålene.
Rigsrevisionen har endvidere i sin beretning forholdt sig til en forsøgsordning med konsekvensvurderinger af lovforslag i forhold til verdensmålene,
som blev indført med den nationale handlingsplan. Rigsrevisionen har i den
forbindelse bl.a. bemærket, at modellen kun er afprøvet på fire lovforslag i
folketingssamlingen 2019-20, at der i lovforslagene kun omtales positive
konsekvenser, og at den bagvedliggende analyse er begrænset.
4. Jeg har taget Rigsrevisionens beretning til efterretning. Regeringen har
igangsat et arbejde med en ny dansk handlingsplan, som alle ministerier vil
blive involveret i. Rigsrevisionens beretning er en del af baggrunden for
dette arbejde. Som en del af dette arbejde har regeringen besluttet at udvide
omfanget af konsekvensvurderinger af lovforslag ift. verdensmålene. Nye
lovforslag vil fra og med lovprogrammet 2021/2022 blive screenet på baggrund af samtlige verdensmål, herunder de 169 delmål. Når det er væsentligt
og relevant, vil der herefter blive foretaget en konsekvensvurdering, hvor
både positive og negative konsekvenser vil blive taget i betragtning.
Afslutningsvist jeg vil gerne understrege, at det selvsagt er vigtigt, at Danmark fortsat lever op til FN’s verdensmål, og at der samarbejdes på tværs af
ressortområder for at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
En kopi af redegørelsen er samtidig sendt til Rigsrevisionen (rr@rigsrevisionen.dk).
Med venlig hilsen

Nick Hækkerup
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