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Hva er forventet av oss?

• Fra nasjonale forventninger
Regjeringen bestemt at bærekraftsmålene skal 
være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 
tids største utfordringer. 

• Regjeringen understreker at fylkeskommuner og 
kommuner er nøkkelaktører for å realisere FNs 
bærekraftsmål i Norge. 

• Bærekraftsmålene må innarbeides og blir en del 
av grunnlaget for samfunns- og 
arealplanleggingen, og dermed fylkeskommuners 
og kommuners virksomhet.

• Hvordan komme seg fra plakater og pins til 
faktisk handling?



Hva er planlagt i Nordland (så langt….)?

• Fylkestinget har vedtatt at: 
– Kunnskapsgrunnlaget til planstrategien er en nøkkel for 

utforming av planstrategien og prioriteres høyt. 
• Skal lage en digital kunnskapsplattform

– Medvirkning og kommunikasjon underveis i prosessen blir 
sentralt i arbeidet.

– FNs bærekraftsmål brukes som rammeverk og 
metode for arbeidet med kunnskapsgrunnlaget og 
planstrategien. 



Hva gjør vi nå?

• Statusbeskrivelse for Nordland på FNs bærekraftsmål
– Gjennomføres av Nordlandsforskning
– Bruke indikatorer
– Kartlegge hva NFK allerede jobber med gjennom

en litteraturstudie av et utvalg planer og strategier
• Peke ut hvilke mål som er viktige å få mer innsikt i 

– Bistand fra Nordlandsforskning
• Tematime om bærekraftsmålene som en del av 

folkevalgtopplæringen for nye det nye fylkestinget
• Innretning av regionale planer under utarbeidelse

– Regional klima- og miljøplan
– Regional kulturminneplan
– Ny arealpolitikk



Lokalisering av FN17 hos oss

• Oversette, relatere og “lokalisere”
• Prosess i ulike faser

– Bevisstgjøring – bli kjent med 
målene

– Relater målene til – et regionalt
perspektiv og tilnærming

– Implementering
– Overvåkning og

rapportering

“Localizing” is the process of 
taking into account 

subnational contexts in the 
achievement of the 2030 

Agenda



Foreløpige funn - Bærekraft(ig utvikling) i planer og 
strategier
Plan/strategi FNs bærekraftmål Bærekraft
Politisk plattform 3
Økonimiplan og budsjett 5 5
Fylkesplan 20
Regional planstrategi 23
Internasjonal strategi - -
Regional plan for by- og
regionsenterpolitikk

36

Regional plan for vannforvaltning 26
Regional folkehelseplan 6
Regional klimaplan 25
Regional landbruksplan 2 51
Industristrategi - -
Innovasjonsstrategi 2



FN17 i eksisterende planer og strategier

• Kartlagt hvordan FN17 omtales i sju planer og 
strategier
– Økonomiplan og budsjett
– Regional planstrategi (del 1 og del 2)
– Regional transportplan med tilhørende

handlingsprogram
– Regional plan for landbruk med tilhørende

handlingsprogram
• Utgangspunkt for å si noe om hva det jobbes med og

vurdering av hvor det i lys av FN17 burde vært jobbet
mer med bærekraft (GAP-analyse) 



Foreløpige resultater

• Klare begrensninger: koding basert på skjønn
• Mønster som er interessant – ikke eksakte tall eller farge



Regionale utviklingsmidler

• Alle som søker må vurdere hvilke av 
bærekraftsmålene prosjektet det søkes om bidrar til 
– Innarbeidet i regionalforvaltning.no
– Synliggjøres i den politiske beslutningen

• Når det anmodes om utbetaling, vurdere hvordan 
prosjektet faktisk har bidratt

• Fremover; gå gjennom og analyse hvilke mål som er 
brukt
– Som kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet
– Hva har vært relevant for søkere?



De som inspirerer..

Bodø/Glimts tre målsettinger:
1. Øke kunnskapen i 

befolkningen om FNs 
bærekraftsmål

2. Bidra til å bygge sterke og 
solide samfunn for framtiden 

3. Inspirere til handling 





Så hva skal vi gjøre….

• 10 år
• 17 mål
• Hvor er vår plass på banen?
• Hvordan skal vi spille vår rolle?



Eller mer konkret:

• Hvordan kan bærekraftsmålene bidra til regional 
utvikling i egen region og styrke samfunnsutviklerrollen i 
fylkeskommunene (prioritere, samordne og 
mobilisere)?

• Hvilke partnerskap og samhandlingsarenaer har vi for å 
utøve vår samfunnsutviklerrolle, og hvordan kan vi 
bruke disse i arbeidet for å styrke en bærekraftig 
regional utvikling? 



Takk for oppmerksomheten!

Mer om hva Bodø/Glimt gjør:
https://www.glimt.no/nyheter/action-now

https://www.glimt.no/nyheter/action-now
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