Statsrevisoranmodning

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge
ministeriernes implementering af og opfølgning på verdensmålene
Finansudvalget har anmodet Statsrevisorerne om bistand til en saglig og
neutral opfølgning på, hvordan fremdriften er i forhold til opfyldelse af FNs
verdensmål i Danmark.
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Statsrevisorerne har besluttet at imødekomme Finansudvalget og skal derfor
anmode Rigsrevisionen om at:






gøre status for ministeriernes implementering og opfølgning på verdensmålene
vurdere, om Finansministeriet og de enkelte ministerier har implementeret handlingsplanen for FNs Verdensmål tilfredsstillende
vurdere Finansministeriets og de enkelte ministeriers opfølgning på
implementeringen, herunder om der er etableret et tilstrækkeligt datagrundlag til opfølgning på fremdriften
vurdere, om Danmarks Statistiks deltagelse i den internationale statistikudvikling og afrapportering af danske data er tilfredsstillende.

Baggrund
Finansudvalget har anmodet Statsrevisorerne om at overveje at følge fremdriften med at opfylde verdensmålene. Baggrunden er, at Finansudvalget i
oktober 2018 nedsatte en parlamentarisk arbejdsgruppe, der har til formål at
sikre fremdrift i forhold til opfyldelsen af verdensmålene i Danmark. Den parlamentariske arbejdsgruppe arrangerede i februar 2019 en offentlig høring
om implementering og opfølgning på verdensmålene, hvor en pointe var, at
der mangler en saglig og neutral opfølgning på, hvordan fremdriften i at opfylde verdensmålene sker.
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Statsrevisorerne er af den opfattelse, at den løbende opfølgning på regeringens opfyldelse af verdensmålene bør foretages af Finansministeriet, øvrige
ministerier og Danmarks Statistik. Sidstnævnte har en årlig bevilling til statistisk opfølgning på Danmarks status i forhold til verdensmålene i global kontekst.
På den baggrund har Statsrevisorerne aftalt med Finansudvalget, at anmodningen imødekommes i form af en undersøgelse af status for Finansministeriets og de enkelte ministeriers implementering og opfølgning på regeringens
handlingsplan og Danmarks Statistiks rapportering af danske data.
Finansministeriet har ansvaret for det tværministerielle arbejde med implementering af og løbende opfølgning på den tidligere og nuværende regerings
handlingsplan for de 17 verdensmål. Den tidligere regerings handlingsplan er
fra marts 2017. Danmarks Statistik afrapporterer til FN på alle 17 verdensmål.
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