
Innspill til handlingsplan
for bærekraftsmålene

Atea



Sensitivity: Internal

Teknologi kan bidra til å nå 

bærekraftsmålene 22 % raskere*

*Kilde: SMARTer2030, GeSI & Accenture Strategy



Norge meldt inn et forsterket klimamål 

for 2030 under Parisavtalen. Norges 

forsterkede klimamål er å redusere 

utslippene med minst 50 prosent og opp 

mot 55 prosent sammenlignet med 

1990-nivå.

Fakta



Det bør være et krav i 

handlingsplanen at et samlet 

næringsliv leverer på målet Norge 

har satt seg i tråd med 

Parisavtalen

Innspill 1:



Digitale arbeidsverktøy og nye måter 

å jobbe på under koronakrisen har 

redusert utslippene globalt med 14,5 %*

*Kilde: Global Footprint Network calculations for Earth Overshoot Day 2020

Fakta



Sensitivity: Internal

Handlingsplanen bør oppfordre til at 

alle tar med seg de digitale 

verktøyene og vanene vi har fått 

under koronakrisen, også inn i en ny 

normal etter pandemien er over.

Innspill 2:



Sensitivity: Internal

Hvis alle franskmenn slettet 50 e-post hver ville det 

spart nok strøm til å lyse opp Eiffeltårnet i 42 år

Kilde: Orange Telecom

Fakta



Handlingsplanen bør være bevisst både hvordan teknologi er 

løsningen på flere av utfordringene vi står ovenfor på bærekraft, 

men også bidra til å spre kunnskap om energibruk som

teknologi fører med seg. På den måten kan vi få flere til å bidra 

til å redusere utslipp gjennom sin bruk av data.

Innspill 3:



Ett år ekstra levetid 

for mobiltelefoner i 

Europa tilsvarer 

det årlige utslippet 

til 1 million 

fossilbiler 

Kilde: European Environmental Bureau (EEB)

Fakta



Ett år ekstra levetid 

for mobiltelefoner i 

Europa tilsvarer 

det årlige utslippet 

til 1 million 

fossilbiler 

Kilde: European Environmental Bureau (EEB)

Fakta

Elektronisk avfall er verdens raskest voksende 

avfallsstrøm og bør være en høy prioritering i 

handlingsplanen. Planen bør kobles tett opp mot EU 

Green Deal og handlingsplanen EU har lansert på 

sirkulærøkonomi, hvor elektronisk avfall er et av 

hovedområdene. Alle IT-enheter bør gjenbrukes eller 

resirkuleres.

Innspill 4:



Bilde: Framtiden i våre hender

Vi er nødt til å gjenbruke mer verdifulle ressurser – innen IT må vi føre metaller 
og mineraler tilbake i verdikjeden, slik at de kan brukes videre i produksjon.



Handlingsplanen bør være tydelig på at vektlegging av 

bærekraft i innkjøp må til for å lykkes med å endre hele 

bransjer i positiv retning. Kunder som stiller krav til 

bærekraft i sine anskaffelser er et av de viktigste 

virkemidlene vi har. 

Innspill 5:
VERKTØY FOR Å 

LYKKES



Vi anser det som kritisk å lykkes med følgende 

kriterier for å nå bærekraftsmålene: 

1) Tydelige KPIer på de ulike bærekraftsmålene

2) Samle inn data på de ulike målene, samt

3) Analysere data på tvers av Norge. 

På den måten kan vi se hvor stor framskritt vi har på 

de ulike områdene, og måle effekten av ulike tiltak for 

å justere kursen underveis mot 2030.

Innspill 6:
VERKTØY FOR Å 

LYKKES



If you can't measure it,

you can't change it

Peter Drucker



Å legge til rette for samarbeid mellom 

offentlig sektor, næringsliv, 

organisasjonsliv og akademia er 

avgjørende for å nå bærekraftsmålene. 

Det bør også legges opp til tett samarbeid 

på tvers av Norden.

Innspill 7:
VERKTØY FOR Å 

LYKKES
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