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Forankring av FNs bærekraftsmål i Gildeskål kommunes planlegging

Rådmannens forslag til vedtak:

1.

FNs bærekraftsmål legges til grunn i Gildeskål kommunes planlegging.

2.

Gildeskål kommune arrangerer en workshop med følgende mål: «Øke bevisstheten
og kunnskapen rundt bærekraftsmålene, og med det vekke bærekraftstanker hos
flere».

3.

Workshopen skal være åpen for alle og gratis.

Vedlegg
1

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

2

FNs bærekraftsmål - mål og delmål

Bakgrunn for saken:
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Dette går fram av plan- og
bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og
kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige
myndigheters medvirkning i planleggingen. Nasjonale forventninger til regional og kommunal

planlegging 2019 – 2023 ble sist vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. Nytt i de
nasjonale forventningene er at FNs 17 bærekraftsmål er tatt inn som et grunnlag for den
kommunale og fylkeskommunale planleggingen.
I kommunestyrets sak 108/19 Budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023 ble
det foreslått å bruke FNs bærekraftsmål som verktøy og forutsetning i kommunal planlegging.
Forslaget ble fikk 7 mot 9 stemmer og falt derved. Da regjeringen i «Nasjonale forventninger
til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023» har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål
skal ligge som grunnlag for den kommunale og fylkeskommunale planleggingen, anser
Rådmannen det som kommunens plikt å handle etter forventningene og fremmer derfor
saken nå for å få politisk forankring og støtte i det arbeidet som må gjøres.

Vurdering:
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor
viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.
Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. Sammenlignet med sin forgjenger, tusenårsmålene, har
bærekraftsmålene et økt fokus på at alle skal med og at alle skal bidra. Dette innebærer at
også velutviklede land som Norge må gjøre endringer. Videre er et av målene, bærekraftsmål
nr. 11, dedikert til bærekraftige byer og samfunn. Dette har bidratt til å løfte bærekraft opp
på den kommunalpolitiske agendaen.
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global
retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.
Det vil være et omfattende og langsiktig arbeid å få lagt FNs bærekraftsmål som grunnlag i
kommunens planlegging. I første omgang vil det være behov for å øke bevisstheten og
kunnskapen rundt bærekraftsmålene, både politisk og administrativt. Rådmannen foreslår at
det arrangeres workshop i slutten av mars/begynnelsen av april med følgende mål: «Øke
bevisstheten og kunnskapen rundt bærekraftsmålene, og med det vekke
bærekraftstanker hos flere». Workshopen skal være åpen for alle og gratis.
Kunnskapsgrunnlaget behandles i kommunestyret 12. mars og rådmannen vil starte arbeidet
med planstrategien 13. mars. Tiden er derfor inne for å ha fokus på FNs bærekraftsmål i
Gildeskål kommunens planarbeid.

Konklusjon:
Gildeskål kommune må legge FNs bærekraftsmål til grunn i planleggingen. Rådmannen
arrangerer en workshop for å øke bevisstheten og kunnskapen rundt bærekraftsmålene, og
med det vekke bærekraftstanker hos flere.

