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fra et forskerperspektiv

Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet,
Sandefjord 17.1.2020



FNs 17 bærekraftmål

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

• En felles arbeidsplan for å sikre at økonomisk vekst og utvikling –
også i Vestfold og Telemark – ivaretar sosial rettferdighet, god helse,
og stanser klimaendringer og tap av naturmangfold. Innen 2030!
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Hva er nytt?



1. Konkretisering

• 17 bærekraftmål, 169 delmål 

• Understøtter fylkeskommuners 
og kommuners arbeid med å 
operasjonalisere målene i 
kontekst (krav fra 2019)

• Et «hjelpeapparat» i 
politikkutformingen – ikke
avpolitisering



2. Sterkere sammenhengstenkning
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• Ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø 
påvirker hverandre i større grad enn man 
trodde tidligere

• Det er vår evne til å se dette i sammenheng 
som sikrer en bærekraftig utvikling. 



3. Tyngdeforskyvning

Fra tradisjonelt balanseringsprinsipp til resilienstankegang
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4. «Leaving no one behind»

• Et viktig hovedprinsipp er at ingen skal 
etterlates, eller falle utenfor

• Et sterkt omfordelingsprinsipp: De mest sårbare 
menneskene må derfor prioriteres.



Hva kreves av dere? 

• Sammenhengstenkningen må
styrkes
• Dere må ut av silotenkningen i den 

sektoriserte forvaltning
• Virkemidler må sees i sammenheng!
• Utnytte sammenkoblingene

• Leave no one behind!



Sammenfaller til dels med regionreformens
vektlegging av sammenhengstenkning

10

levekår
arealbruk

Virkemidler til 
næringsutvikling

Landbruk



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

Halvparten NHOs medlemsbedrifter fra 
Vestfold og Telemark svarer at de har et 

udekket behov for kompetanse 



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

• Hvordan få til samarbeid om HELHETLIG regional 
kompetansepolitikk, som sikrer balanse mellom 
tilbud og etterspørsel i det regionale 
arbeidsmarkedet?

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

Halvparten NHOs medlemsbedrifter fra 
Vestfold og Telemark svarer at de har et 

udekket behov for kompetanse 



FNs bærekraftmål 9
• 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..»

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

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



Dette fordrer at dere samarbeider
på en ny måte for å nå målene
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Viken fylkeskommune

• Vurderer å bruke tabellen 
som overbygning over 
planstrategiarbeidet

• Kan tankegangen også 
danne utgangspunkt for 
hvordan fylkeskommunen 
styres – og jobber mot 
stat, kommune, privat 
sektor og sivilsamfunn?
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Takk for oppmerksomheten!

groha@oslomet.no

mailto:groha@oslomet.no


OPPSUMMERING:
Verdiskaping og bærekraft

Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet,
Sandefjord 17.1.2020
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