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Bærekraft
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• Et systemisk begrep: systemers evne til å bære, 
støtte opp under eller opprettholde noe.

• En bærekraftig utvikling betegner dermed en 
situasjon hvor systemet har evne til å vedvare 
eller til å forlenge sin form inn i fremtiden (jfr. 
resiliens)

• Et relasjonelt system – dimensjonene virker inn på 
hverandre



FNs 17 bærekraftmål

• Verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet og 

god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer.

• Norge har forpliktet seg til å nå alle målene innen 2030
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Hva er nytt?
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1. Endre årsakene
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• Ambisjon om å gjøre noe med 

årsakene til fattigdom, ulikhet og 

klimaendringer

• Ikke kun symptomene. 



2. Konkretisering
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• Bærekraftig utvikling konkretiseres i 
17 bærekraftmål, og i 169 delmål. 

• Utarbeides ulike versjoner av 
indikatorsett

• Dette understøtter fylkeskommuners 
og kommuners arbeid med å 
operasjonalisere målene i kontekst.

• Et «hjelpeapparat» i 
politikkutformingen – ikke
avpolitisering
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3. Sterkere sammenhengstenkning
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• Da målene ble vedtatt i 2015, var det med 
en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og 
miljø påvirker hverandre i større grad enn 
man trodde tidligere

• Det er sammenhengen mellom disse tre 
dimensjonene som avgjør om noe er 
bærekraftig

• FNs bærekraftmål bygger derfor på at miljø, 
økonomi og sosial utvikling i enda sterkere 
grad må sees i sammenheng, og skal vise 
veg mot en bærekraftig utvikling på kort og 
lang sikt. 



3. Sterkere sammenhengstenkning
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4. «Leaving no one behind»
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• Et viktig hovedprinsipp er at ingen skal 

etterlates, eller falle utenfor

• Et sterkt omfordelingsprinsipp: De mest sårbare 

menneskene må derfor prioriteres.



5. Tyngdeforskyvning

Representerer en revurdering av tradisjonelle balanseringsprinsippet i 
bærekraftig utvikling (basert på resilienstankegangen)
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Hva kreves?
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Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging
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• FNs bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet

• Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører

• Nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner.

• Ansvarlige for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen 
som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter. 

• Målene må innarbeides

• Bli en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen, 
og dermed fylkeskommuners og kommuners virksomhet.

• Arbeidet må sikres bred forankring 

• Fylkeskommunene har en nøkkelrolle i å bistå kommunene i 
arbeidet med å følge opp bærekraftmålene.



FNs bærekraftmål 8
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• Bærekraftmål 8: «Fremme varig, inkluderende og 
bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle»

• Bærekraftmål 8.5 «Innen 2030 oppnå full og produktiv 
sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og 
menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt 
funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid»

• Hvordan skal fylkeskommunene utmeisle en helhetlig 
kompetansepolitikk som sikrer måloppnåelse om 10 år?

• Tar fylkeskommunene en koordinatorrolle – som samler 
virkemiddelaktørene? (FUFA i Vestfold)

• Hvordan organiseres de nye fylkeskommunene internt for å være 
bedre i stand til dette (videregående opplæring, folkehelse, plan, 
næringsutvikling og verdiskaping). 



FNs bærekraftmål 9
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• Bærekraftmål 9.4: «omstille næringslivet til å bli mer 
bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større 
anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og 
industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen 
evne og kapasitet».

• Dette krever en sterk og offensiv regional strateg: 
Hvem tar den rollen? De nye fylkeskommunene? Innovasjon 
Norge? NHO?

• Hvordan organiseres den nye fylkeskommunen for å være en 
regional strateg i dette arbeidet?

• Mye må skje i næringene, men det offentlige 
virkemiddelapparatet er fragmentert. Hvordan fordeles 
koordinatorrollene?



Hvordan gå frem? The Global 
Sustainable Development Report 
(GSDR) 2019 viser vei

• Identifies six central entry points to leverage 
interlinkages, and to create more coherence 
between policies and sectors

• Identify and pursuing sustainable 
development

• A clear normative orientation: such as leaving 
no one behind.

• These are not entry points into individual or 
even clusters of Goals, but rather into the 
underlying systems.
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Sammenfaller til dels med regionreformens
vektlegging av sammenhengstenkning

23

levekår
arealbruk

Virkemidler til 
næringsutvikling

Landbruk



St.meld.6 (2018-2019): 
Økte forventninger til sammenhengstenkning
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Peker på potensial for bedre 
kobling mellom virkemidler 
knyttet til: 
- Næringslivsområdet
- Arbeidsmarked
- Kompetanse, opplæring
- Integrering



Sammenfaller til dels med hva som 
kreves av samfunnsutviklerrollen:
–
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Geografi + sektor



Sammenfaller til dels med 
«Smart spesialisering»
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Viken fylkeskommune

• Vurderer å bruke 

tabellen som 

overbygning over 

planstrategiarbeidet

• Kan tabellen også 

danne utgangspunkt for 

mål- og resultatstyring?
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• I tillegg kommer 

mobilisering av aktører 

og ressurser i privat 

sektor/sivilsamfunn:

• Partnerskapsmodeller

• Samskaping

• Ressursmobilisering

• Lokalkunnskapsflyt

• Koblingsboks
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Det arbeides nå med

å koble STI-arbeidet på

(Science, technology

and Innovation)
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Takk for oppmerksomheten!

groha@oslomet.no

mailto:groha@oslomet.no

