Bærekraftig utvikling
mot 2030?
FNs handlingsplan for verden - vårt felles ansvar.
Veiledning til studieopplegg del 2

Del 2: Det handler om demokrati: Hvordan
jobbe med bærekraftsmålene i kommuner
og fylker?
Velkommen til den andre delen av studieopplegget om Agenda 2030 og
FNs bærekraftsmål. I denne delen skal vi se nærmere på hvordan vi bruker
demokratiske virkemidler for en bærekraftig utvikling og framtid.
Vi lever i et representativt demokrati, hvor
folkevalgte velges med tillit, og styrer på
vegne av velgerne. Vårt viktigste redskap for
å gjøre denne jobben er språket.
Vedtak fattes på bakgrunn av innhenting og deling
av kunnskap, dialog, argumentasjon, debatt –
og til sist: avstemninger.

Norge og FN
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for
bærekraftig utvikling frem mot 2030. Målene gjelder alle
land og er et veikart for den globale innsatsen for en
bærekraftig utvikling.
Norge har vært en pådriver i FN når det gjelder
bærekraftsmålene, og derved verdens felles plan for å
utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stanse
klimaendringene innen 2030.
Norge har sluttet seg til bærekraftsmålene, som skal
være det politiske hovedsporet for de største
utfordringene i vår tid. Derfor skal også
bærekraftsmålene være et grunnlag i den videre
samfunns- og arealplanleggingen i Norge.
https://youtu.be/FScZUyCiULo FN-sambandet video 2
minutter.
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Sjølråderetten og lokaldemokratiet;
noen utfordringer og dilemmaer
Jordvern er et godt eksempel på hvordan vi ofte må balansere ulike
hensyn og konflikter mellom sentrale og lokale prioriteringer. Selv med
fastsatte mål om redusert, går mye matjord ut fremdeles ut av bruk. I
Senterpartiet i sitt prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025 ble det
vedtatt å praktisere et strengt jordvern, ved å blant annet å vedta en ny,
nasjonal jordvernsplan der nedbyggingen halveres ytterligere til 2 000
mål (s. 45) Dette følges opp i Hurdalsplattformen, hvor Støreregjeringen vil sette et nytt, langsiktig mål om maksimal omdisponering
av 2000 dekar dyrka mark årlig (s. 20).
Jordvern er imidlertid en flere tusen år gammel utfordring, ifølge Norsk
institutt for bioøkonomi (NIBIO) Høvdinger og konger grunnla byer midt i
matfatet. Så begynte byene å vokse. Les artikkel på siden til NIBIO:
https://www.nibio.no/nyheter/mat-eller-boliger-en-flere-tusen-argammel-konflikt-som-enna-ikke-er-lost

Hva mener Senterpartiet?
Senterpartiet vil :
• sikre at jordvern blir overordnet i all framtidig arealforvaltning.
• Praktisere et strengt jordvern ved å blant annet å vedta en ny, nasjonal
jordvernsplan der nedbyggingen halveres ytterligere til 2000 mål.
• Lovfeste adgang til varig vern av matjord.
• Innføre forbud mot opsjonsavtaler om kjøp av matjord for framtidig bruksendring
til industri-, handels- eller boligområder.
• At jord som bygges ned, skal gjenbrukes som matjord – fortrinnsvis til nydyrking.
• Innføre strengere krav til jordvern ved etablering av «Landbruk pluss» virksomhet.
• At jordvernet skal vektes tyngre i planprosesser og at det skal nydyrkes like mye
jord som det blir omdisponert.
• Endre dagens nasjonale retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen, slik at jordvern gis høyeste prioritet ved utbygging i
pressområdene. Jordlovens bestemmelser må gis forrang foran disse
retningslinjene.
• At byvekstavtaler må ha mye sterkere vekt på jordvern.
• At matjord som beslaglegges til offentlige prosjekt prises høyere.
(Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025, side 49)

Matjord: en global og livsnødvendig ressurs
I denne videoen fra Vitenskapsakademiet (14.10.2021, 9,42
minutter) snakker professor Trine Sogn ved NMBU om
betydningen av tilgjengelig matjord for human helse under
pandemier: https://youtu.be/lgpINANvuww
Hun peker på hvilken ressurs matjorda er på global basis, og
om nødvendigheten av å ta vare på denne ressursen.
Se filmen før dere diskuterer spørsmålene på neste lysbilde.

Spørsmål til refleksjon:
• Kjenner dere til eksempler på hvordan arealkonflikter,
eller andre konflikter hvor ulike målsetninger kommer i
skvis, har blitt håndtert? Hvilke løsninger ble valgt,
og hvilke prioriteringer ble gjort?
• Hva tenker dere om jordvern kontra utbygging?
• Kan andre samfunnskritiske hensyn trumfe jordvernet?
Diskuter for og imot.
• Hva mener der om sjølråderett i kommunene, og
behovet for sammenheng i planverk og utvikling utover
kommuner og fylkesgrenser? Hvordan bør konflikter håndteres?

Hvordan arbeide med bærekraftsmålene i
kommunestyret og på fylkestinget?
Flere kommuner og fylkeskommuner har sammen med KS dannet
Bærekraftsnettverket, som er et samarbeid om smart bærekraftig
utvikling av byer og lokalsamfunn. Bærekraftsnettverket er en
lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og
fylkeskommuner, og skal bidra til bærekraftig samfunnsomstilling
for å nå FN sine bærekraftsmål innen 2030. Det skal legges til rette
for både nasjonalt samarbeid, regional og lokal handling. Arbeidet
består av lokale og regionale utviklingsprosjekt, ledelses- og
organisasjonsutvikling, og samarbeid med næringslivet. Dessuten
skal innbyggerne involveres, og det skal gjøres lokale prioriteringer
for å sette miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft høyere på
dagsorden. Bærekraftsnettverket samarbeider med FNs program
for smart og bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn,

Kommunal sektor og bærekraft
«Kommuner og fylkeskommuner bidrar vesentlig til oppnåelse
av FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser,
velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. FN har anslått at om
lag to tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål
ikke kan nås uten lokale og regionale myndigheters innsats. KS
har derfor, i tett dialog med medlemmene, utarbeidet Norges
første Voluntray Subational Review (VSR). Formålet er å
fremheve kommunesektorens innsats, begrensninger og
suksesshistorier knyttet til arbeidet med FNs bærekraftsmål.»
KS, fra artikkel publisert 25.06l.2021
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/barekraft/
vektlegger-kommunal-sektor-for-a-na-barekraftsmalene/

Noen resultater fra KS sin lokale
bærekraftsrapport
(Voluntary Subnational Review)
• Norsk kommuner og fylkeskommuner ligger godt an til å nå de fleste av bærekraftsmålene.
Det er imidlertid områder innenfor alle de tre dimensjonene av bærekraft (sosial, miljømessig
og økonomisk) hvor det kreves innsats for å nå målene innen 2030
• Det er stor ulikhet blant kommuner i hvor langt og hvordan det jobbes med FNs
bærekraftsmål. Det blir viktig å få på plass støttemekanismer som både hjelper flere
kommuner ut av startgropa og bidrar til å akselerere innsatsen til de som allerede er godt i
gang
• Manglende ressurser, kapasitet, kompetanse, tilgang til metoder og verktøy og politisk
prioritering trekkes frem som de største barrierene i kommunenes arbeid med bærekraft.
Fylkeskommunene trekker frem mangel på støtte og tydelige retningslinjer fra nasjonale
myndigheter
• Politisk prioritering og eierskap er essensielt. Politisk prioritering påvirker både fart og retning
for implementering av målene.
• Store, sentrale, nettverksorienterte og nylig sammenslåtte kommuner har kommet lengst i
arbeidet. Det er likevel ikke en forutsetning å være «stor og sterk» for å lykkes
• Nettverk, kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå spiller en stor rolle, og
synergiene mellom lokalt og regionalt nivå er godt utnyttet

«Rapporten fra Norge
stadfester at kommuner og
fylkeskommuner bidrar
vesentlig til FNs
bærekraftsmål. Voluntary
subnational review.»
Les mer om hvordan kommunesektoren
arbeider for en bærekraftig framtid:
https://www.ks.no/fagomrader/samfunn
sutvikling/barekraft/kommunesektorenarbeider-for-en-barekraftig-framtid/

Dette sier to av våre folkevalgte om
Senterpartiets arbeid i egen kommune
når det gjelder bærekraft
Oddvar Igland,
kommunestyrerepresentant i Asker
-

«Vi henviser til dette i ulike
sammenhenger, ikke minst
i våre innlegg i utvalg,
formannskap og
kommunestyre knyttet til
saker der vi finner det
naturlig. Ett eksempel er
behandlingen av
kommuneplanens
samfunnsdel der vi foreslo
en tydeligere formulering
mot nedbygging av dyrket
mark. Dette følger vi opp i
arbeidet med arealdelen
som nå står for tur»

Ingrid Waagen, ordfører i Tingvoll
«Når vi i fjor høst skulle vedta
kommuneplanens samfunnsdel, kalte vi
den Økokommuneplan. Den er bygd opp
etter bærekraftsmålene og danner et
godt grunnlag for å tenke bærekraft i hele
organisasjonen. Vi har også nylig kartlagt
kommunen ut ifra bærekraftsindikatorene. Resultatet kommer
selvfølgelig til å bli retningsgivende for
hvor vi setter inn innsatsen for å forbedre
oss.»

Status kommune 2021
Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden
i norske kommuner og fylker. Publikasjonen
kommer nå ut for tredje år på rad. Her finnes også et
søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat
din kommune.
Her kan du sjekke ut disse fire kommunevise
indikatorene: god oppvekst og godt liv, klima- og
miljøvennlig utvikling, attraktive steder og byer,
mangfold og inkludering.
Sjekk hvordan det står til i egen kommune eller eget
fylke her:
https://www.ks.no/status-kommune/kart/

Spørsmål til refleksjon:
• «Politisk prioritering og eierskap er essensielt. Politisk
prioritering påvirker både fart og retning for implementering
av målene», skriver KS i sin rapport. Hvordan jobber
Senterpartiet i din kommune med bærekraftsmålene?
• Finn eksempler på hvordan bærekraftig utvikling blir
ivaretatt i f.eks. kommuneplanen/kommunedelplaner.
• Hvordan jobbes det med bærekraftig utvikling på
fylkesplan – i fylkesting og fylkesstyre? Hvor kan dere finne
gode eksempler på saker, planarbeid eller lignende som
ivaretar arbeidet med bærekraft?

Dette var den andre delen i studieopplegget om bærekraft.
Takk for at du ble med. Håper du vil være med videre!

