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16. november, 2018 

 
Høringssvar angående: Bemærkninger til nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe om Verdensmå-
lene under Folketingets Finansudvalg 

 

Globalt Fokus1 og 92-gruppen2 takker Finansudvalget for høringsbrevet vedrørende Finansudvalgets ned-
sættelse af den parlamentariske arbejdsgruppe om Verdensmålene. 

Vi ser nedsættelsen af arbejdsgruppen som et vigtig skridt i den rigtige retning, når det kommer til at ar-
bejde for en opnåelse af Verdensmålene og hele 2030-dagsordenen, da den parlamentariske arbejdsgruppe 
kan blive det første skridt mod en både bredere og dybere integration af arbejdet med Verdensmålene i 
Folketinget. Som vi ser det, er en politisk bevågenhed og ambitiøs politisk tilgang en absolut nødvendighed, 
hvis Danmark skal opnå Verdensmålene inden for landets grænser og samtidig arbejde med Verdensmåle-
nes opnåelse international. 

På denne baggrund har Globalt Fokus og 92-gruppen gennemlæst beretningen om nedsættelsen af den 
parlamentariske arbejdsgruppe, og nedenfor præsenteres vores bemærkninger til arbejdsgruppens ned-
sættelse og fremadrettede arbejde.  

Den tværgående karakter samt kontinuitet over flere valgperioder er vigtig 

Globalt Fokus og 92-gruppen finder det positivt, at det netop er Finansudvalget, som med dette initiativ er 
gået forrest i Folketinget, især fordi udvalget har en tværgående karakter og derfor ikke er bundet af et en-
kelt ressort. Som det står skrevet i beretningen, er Verdensmålene netop tværgående, og arbejdet med op-
nåelsen af dem kan derfor ikke tage udgangspunkt i et enkelt emneområde eller ressort, men må ses gen-
nem holistiske ’briller’, som indfanger alle de forskellige emneområder og deres tilknytning til hinanden på 
en og samme tid. Vi håber, at den tværgående karakter i Finansudvalget udmønter sig i arbejdsgruppens 
arbejde.  

Det er også positivt, at arbejdsgruppens mandat ikke er begrænset til en enkelt valgperiode, men at der i 
stedet bygges bro på tværs af valgperioder. Dette vil kunne sikre kontinuitet og udvikling i arbejdsgruppens 
arbejde, uanset regering og sammensætning af Folketinget. Vi opfordrer i den henseende til, at Finansud-
valget allerede nu overvejer, om arbejdsgruppen bør udvikles og gøres permanent i løbet af den kom-
mende valgperiode.  

Et vigtigt element i at understøtte arbejdsgruppen er sekretariatsbistand. Vi er derfor glade for at se, at Fol-
ketinget stiller sekretariatsbistand til rådighed for arbejdsgruppen. 

 
Udvalgets mandat bør udvides 

I forhold til de konkrete arbejdsopgaver for arbejdsgruppen, ser Globalt Fokus og 92-gruppen med positive 
øjne på, at arbejdsgruppen undersøger nationale processer og internationale processer samt, hvordan Ver-
densmålene kan forankres i de forskellige stående udvalg i Folketinget.  
Vi mener dog, at der er afsat uforholdsmæssigt lang tid til disse undersøgelser.  
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Omverdenen udenfor Christiansborg bevæger sig allerede nu meget hurtigere på denne dagsorden og er 
markant længere fremme med konkrete initiativer og redskaber til at arbejde for en opnåelse af Verdens-
målene, både nationalt og internationalt.  Vi håber derfor, at arbejdsgruppens undersøgelser er en indled-
ning til en større og mere fremsynet proces, hvor konkrete redskaber til brug i det parlamentariske arbejde 
udvikles.  

Et eksempel på et sådant redskab er en konkret ramme med udgangspunkt i Verdensmålene, der kan bru-
ges i arbejde med lovforslag og andre forslag i de stående udvalg. Vi er bekendt med, at regeringen jf. Fi-
nansministerens svar til §20 spørgsmål S 1018 den 20. september 2018, ”snarest” vil have en model for 
screening af lovforslag i forhold til Verdensmålene klar, og vi mener, at det vil være naturligt, hvis der i for-
længelse heraf laves en konkret procedure til brug i Folketingets stående udvalg.  

Globalt Fokus og 92-gruppen står meget gerne til rådighed for yderligere kommentarer eller sparring og ser 
frem til det videre samarbejde med den parlamentarisk arbejdsgruppe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Globalt Fokus er en platform for ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvik-
ling, miljø og humanitært arbejde. 
2 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsor-
ganisationer, og udgøres i dette høringssvar af: Amnesty International Danmark, Danmarks Naturfrednings-
forening, Dansk Ornitologisk Forening/Birdlife Danmark, CARE Danmark, Det Økologiske Råd, DIB Dansk In-
ternational Bosætningsservice, FN-Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, Kvindernes U-landsud-
valg, Nyt Europa, MS ActionAid, Oxfam IBIS, Sex & Samfund, U-landsforeningen Svalerne, Verdens Skove, og 
WWF. 

                                                             


