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Finansministerens redegørelse vedrørende statsrevisorernes 
beretning 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål 
i Danmark 

I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisio-
nens beretning om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark giver 
anledning til. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at en stor del af beretningen 
vedrører den tidligere regerings arbejde med verdensmålene. 
 
Rigsrevisionens beretning vedrører flere ministeriers områder, og de enkelte mini-
sterier vil i deres respektive ministerredegørelser forholde sig til spørgsmål, der 
gør sig gældende for deres ressort. Jeg vil i redegørelsen svare vedr. de forhold, 
som gælder Finansministeriets arbejde med verdensmålene. Det gælder den natio-
nale koordination af ministeriernes arbejde med verdensmålene, herunder ift. den 
daværende handlingsplan samt arbejdet med de globale delmål, samt de målsæt-
ninger fra handlingsplanen og de globale delmål, som er placeret på Finansmini-
steriets ressort.  

Rigsrevisionen konkluderer følgende: 

• Ministeriernes fremdriftsrapportering har samlet set ikke været egnet til at ori-
entere Folketinget om fremdriften mod opfyldelse af de nationale målsætnin-
ger for verdensmålene 

 
Jeg tager Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger til efterret-
ning. Rigsrevisionen understreger behovet for at formulere klare målsætninger og 
indikatorer med en datamæssig fremstilling over tid, som understøtter forståelsen 
af fremdriften. Den eksterne formidling af udviklingen over tid, fx over for Folke-
tinget, forudsætter ligeledes et klart redegørende afsnit for fremdriften over tid. 
 
Regeringen har igangsat et arbejde med en ny dansk handlingsplan, som alle mini-
sterier 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 om-
fanget af konsekvensvurderinger af lovforslag ift. verdensmålene. Nye lovforslag 
vil fra og med lovprogrammet 2021/2022 blive screenet på baggrund af samtlige 
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verdensmål, herunder de 169 delmål. Når det er væsentligt og relevant, vil der her-
efter blive foretaget en konsekvensvurdering - både positive og negative konse-
kvenser vil blive taget i betragtning. Det hidtidige arbejde med at konsekvensvur-
dere lovforslag ift. verdensmålene er belyst i beretningens afsnit 2.3.  
 
Det er regeringens ambition, at Danmark fortsat kan levere et ambitiøst bidrag til 
at sikre en mere bæredygtig verden, og at der internt i regeringen er en sammen-
hængende og helhedsorienteret indsats på tværs af politiske områder. 
 
En kopi af redegørelsen er samtidig sendt til Rigsrevisionen (rr@rigsrevisio-
nen.dk). 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
Nicolai Wammen 
Finansminister 
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