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Kommunestyret

FN dagen og FNs bærekraftsmål
Interpellasjon f ra Tove Hofstad (V):
I morgen, 24. oktober, feires FN-dagen. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FNpakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945. FN samler verdens
land, 193 medlemmer, og er dermed den eneste organisasjonen som kan ta avgjørelser på
vegne av alle verdensborgere. Ved å samarbeide på tvers av landegrensene ville man
forhindre at grusomhetene fra andre verdenskrig skulle gjenta seg. FN-dagen skal rette
oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner.
Noen høydepunkter fra FNs arbeid:
• Bidrar med mat og annen assistanse til 80 millioner mennesker i 80 land.
• Leverer vaksiner til 45 prosent av verdens barn. Det bidrar til å redde mer enn tre millioner
liv hvert år.
• Beskytter og gir assistanse til mer enn 65 millioner mennesker som har flyktet fra krig,
hungersnød og forfølgelse.
• Jobber sammen med 195 nasjoner for å holde den globale temperaturstigningen under to
grader.
• FN deler ut mat til de som sulter og hjelper mennesker som er rammet av naturkatastrofer
• Har 117 000 FN-soldater fordelt på 15 fredsbevarende operasjoner i fire verdensdeler.
• Beskytter og promoterer menneskerettighetene gjennom 80 avtaler og konvensjoner.
• Bidrar til å bedre livsvilkårene for 1,1 milliarder mennesker ved å bekjempe ekstrem
fattigdom.
• Har bedt verdenssamfunnet om 180 milliarder kroner for å dekke de grunnleggende
humanitære behovene for 93,5 millioner mennesker.
• Bruker diplomati for å forhindre konflikt. Hjelper årlig mer enn 60 land med å gjennomføre
valg.

• Hjelper mer enn én million kvinner med å håndtere risikoer knyttet til graviditet og fødsel
hver måned.
Likevel står oppgavene i kø:
• Fortsatt dør mennesker i krigshandlinger
• Altfor mange lever i fattigdom og nød
• Kvinner har færre muligheter enn menn
• Temperaturen på jorda fortsetter å stige

Lier og bærekraftsmålene
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling frem
mot 2030.
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global
retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.
FNs 17 bærekraftsmål spenner vidt. Fra helse og utdanning, innovasjon og infrastruktur til
ansvarlig forbruk og produksjon. Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal
utjevnes.
Klimaendringene skal bremses. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i
sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en
bærekraftig utvikling.
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å
ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer
de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Alle
disse tre perspektivene må ivaretas, og det er det bærekraftsmålene handler om.
Målene er ikke bare en plan for utviklingslandene. De er myntet på innenrikspolitiske forhold
i alle land. Målene tar sikte på å realisere menneskerettighetene for alle. Budskapet er at ingen
skal etterlates. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. Mange av
målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle.
Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind).
De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Ekskluderte grupper, som mennesker med
nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt
representert blant de som fortsatt lever i fattigdom.
Grønne Lier – for alle innbyggere - vår visjon om at alle skal kunne leve et godt liv, bruke
natur og kultur som ressurs i en kommune som ønsker miljøutvikling i et langsiktig
perspektiv. Videre ligger verdier som åpenhet, tilgjengelighet og etterrettelighet til grunn, noe
som gir retning for hvordan vi opptrer og arbeider. Dette henger godt sammen med FNs
bærekraftsmål.

Spørsmål til ordfører:
FNs 17 Bærekraftsmål er vår felles visjon og handlingsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan kan vi gjøre globale visjoner om til
lokal handling i Lier?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber ordfører sikre at FNs bærekraftsmål og deres delmål blir en naturlig del
av saksfremlegget og innfris i saker der disse hører hjemme.

Svar fra ordfører:
Takk for spørsmål om et viktig og aktuelt tema.
I Lier kommune er jeg stolt av at vi allerede gjør mye, på mange områder, for å nå FNs
bærekraftsmål. Det er et felles ansvar å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag,
uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Derfor må lokale
myndigheter ta sitt ansvar gjennom både overordnet planlegging og konkrete tiltak.
FNs bærekraftsmål omfatter flere forhold som vi nærmest tar for gitt i Norge og Lier, men
som er av helt grunnleggende betydning for vårt velferdssamfunn. Det gjelder både rent vann,
energi og fred. Slik sett er flere av målene (med delmål) allerede nådd i Norge og Lier.
FNs bærekraftsmål er allerede satt på agendaen i forbindelse med vårt arbeid med rullering av
kommuneplanen. Dette mener jeg vil bli viktig for oss når vi skal jobbe videre med
kommuneplanens samfunnsdel - med vår visjon og våre mål for fremtidens Lier.
Kommuneplanen er den overordnete planen for vår kommune. Jeg mener planen bør legge til
rette for at det skal være mulig for alle å få seg en jobb, slik at vi må legge til rette for flere
arbeidsplasser, og at vi samtidig tar vare på vår natur med friluftsmuligheter og dyrkbar mark.
Jeg viser blant annet til målet om å «fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle», i tillegg til målet om å «sikre god helse
og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».
I Lier kommune har vi en rekke planer innen flere sektorer som vi har behandlet eller
behandler denne perioden, og som har betydning for å kunne nå FNs bærekraftsmål. Jeg vil
nevne både kvalitetsplanen for skolen med fokus på livsmestring og dybdelæring, vår nylig
vedtatte helse-, omsorg- og velferdsplan med fokus på helsefremmende liersamfunn og
bistand til de som trenger det, strategisk næringsplan, og energi- og klimaplanen med mål om
å bli klimanøytrale innen 2030. I tillegg kommer vårt igangsatte arbeid for områderegulering
og kommunedelplan på fremtidens Lierstranda, nemlig fjordbyen.
Jeg vil derfor avslutte med å si at vi jobber helt konkret for å nå globale visjoner i Lier
kommune, både i overordnete planer og konkrete handlinger. Jeg er også stolt av at jeg mener
vi jobber helhetlig for å nå målene ut fra våre forutsetninger, der både innbyggere,
næringsveier, beliggenhet og natur vil ha betydning for hva som er viktig for oss og hvordan
vi kan nå målene.

