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ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsministerens redegørelse til Statsrevisorernes beretning nr.
1/2020 om ministeriernes arbejde med FN's verdensmål i Danmark
Statsrevisorerne har anmodet om min 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 bemærker, at en
stor del af beretningen vedrører den tidligere regerings arbejde med verdensmålene herunder særligt arbejdet med den tidligere regerings handlingsplan for FN’s verdensmål.
Det fremgår af beretningen, at Erhvervsministeriet har fremvist utilstrækkelige kvantitative data for målsætning 3 om rammevilkårene for erhvervslivet i den tidligere regerings fremdriftsrapport fra 2018. Det tager jeg sammen med den øvrige del af Statsrevisorernes beretning til efterretning.
Beretningen understreger behovet for, at der i regeringens kommende
handlingsplan for FN’s verdensmål formuleres klare målsætninger samt indikatorer, der kan understøtte forståelsen af fremdriften i forhold til disse
målsætninger. En ekstern formidling af udviklingen i forhold til målsætningerne, ikke mindst over for Folketinget, vil samtidigt skulle indeholde
en klar redegørelse for udviklingen/fremdriften over tid.
Regeringen er i gang med at udarbejde en ny dansk handlingsplan for FN’s
verdensmål. Erhvervsministeriet deltager i det arbejde sammen med de øvrige ministerier. Som en del heraf arbejder Erhvervsministeriet for, at den
nye handlingsplan kommer til at indeholde klare målsætninger og indikatorer, jf. ovenfor, der gør det muligt at følge udviklingen i regeringens arbejde med verdensmålene. Regeringen forpligter sig også til, at relevante
lovforslag fremover skal konsekvensvurderes i forhold til de 17 verdensmål, jf. beretningens afsnit 2.3.
Det er min ambition, at Erhvervsministeriet fortsat skal bidrage til både en
mere bæredygtig verden og til regeringens ambition om en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af politikområder.
Ministeriet har sendt en kopi af ovenstående redegørelse til Rigsrevisionen.
Med venlig hilsen
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