
 
 

 
 

 
 
Kulturministeren  
 
Nybrogade 2 
1203 København K 
 
Tel : 33 92 33 70 
E-mail : kum@kum.dk 
Web : www.kum.dk 

Dok. nr. 20/05494-9 

Statsrevisorernes Sekretariat 
Folketinget  
Christiansborg 
1240 København K   

 

4. marts 2021 

Kulturministerens redegørelse til Statsrevisorerne om beretning nr. 
1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark  
 
Statsrevisorerne har anmodet om de enkelte ministeriers 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. 
 
I beretningen fremhæves Kulturministeriet som et af de fire ministerier, der har 
igangsat initiativer eksplicit foranlediget af delmålene. Kulturministeriet har konkret 
igangsat ét initiativ, idet ministeriet i februar 2020 tilsluttede sig det græske initiativ 
”Addressing Climate Change Impacts on Cultural and Natural Heritage”, der skal 
mobilisere alle FN-medlemslande til handling for at beskytte såvel den materielle som 
den immaterielle kultur- og naturarv mod påvirkninger fra klimaforandringer. 
Kulturministeriet tilsluttede sig initiativet, der flugter med delmål 11.4 (”Beskyt 
verdens kultur- og naturarv”), som ministeriet er ansvarlig for. Det fremgår også af 
beretningen, at Kulturministeriet hverken har foretaget analyser af, hvor langt 
Danmark er fra at opfylde delmålet eller har planer for opfølgning af delmålet.  
 
Jeg tager Rigsrevisionens beretning til efterretning. Den understreger behovet for at 
formulere klare målsætninger og indikatorer med data, som understøtter forståelsen af 
fremdriften på regeringens målsætninger i relation til verdensmålene. Den tydeliggør 
også vigtigheden af den eksterne formidling af udviklingen.  
 
Regeringen har igangsat et arbejde med en ny dansk handlingsplan for FN’s verdens-
mål, som Kulturministeriet deltager i sammen med de øvrige ministerier.  
 
I den forbindelse vil Kulturministeriet arbejde for, at handlingsplanen indeholder klare 
målsætninger og indikatorer, der understøtter og synliggør forståelsen af fremdriften 
inden for ministeriets ressortområde. 
 



 

Side 2 

Regeringen forpligter sig ligeledes til, at relevante lovforslag skal konsekvensvurderes i 
forhold til de 17 verdensmål.  
 
Det er min ambition, at Kulturministeriet fortsat skal bidrage til en bæredygtig verden 
og en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af politikområder. 
 
Ministeriet har sendt en kopi af ovenstående redegørelse til Rigsrevisionen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Joy Mogensen  
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