
 
 

Kjære RORG-kontakter, 
 
 
Sist uke inviterte "bærekraftsminister" Nikolai Astrup og Kommunal- og 
arbeidsdepartementet til idedugnad for å nå bærekraftsmålene, 
se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/inviterer-til-idedugnad-for-a-na-
berekraftsmala/id2736957/  
 
Det vil bli avholdt innspillsmøter utover i september og oktober, se oversikt 
her: https://berekraft.regjeringen.no/delta-innspillsmote/. For ungdomsorganisasjoner er 
det påmeldingsfrist allerede i dag, og innspillsmøte på fredag. For 
sivilsamfunnsorganisasjoner, som er mest relevant for de fleste av oss, vil det bli 
innspillsmøte i Oslo 16. oktober, med påmeldingsfrist 12. oktober.   
Den nasjonale handlingsplanen skal, i følge departementets pressemelding i april, 
utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og den skal være ferdig i 
løpet av våren 2021. 
 
En viktig mulighet for sivilsamfunnet 
Som dere vet danner Agenda 2030 og bærekraftsmålene rammen rundt årets utlysning 
av informasjonsstøtten fra Norad. I hvilken grad Norges oppfølging av bærekraftsmålene 
vil gi utviklingseffekt globalt vil i stor grad bli formet av den kommende handlingsplanen 
- og oppfølgingen av denne - såvel som de nye grepene for en mer samstemt politikk for 
bærekraftig utvikling som regjeringen også kunngjorde i april (se vår 
dybdeartikkel: https://global.no/nyheter/dybdeartikler/-pa-tide-a-innfri-
samstemthetreformen).  
 
Også handlingsrommet for sivilsamfunnet i årene fremover vil i stor grad bli formet 
gjennom arbeidet med og oppfølgingen av denne handlingsplanen og de nye 
samstemtgrepene. Dette vil derfor kunne få stor betydning for organisasjonenes 
måloppnåelse i det arbeidet som nå nedfelles i endringsteorier og resultatrammeverk 
som utarbeides i forbindelse med årets søknader til Norad om informajonsstøtte. 
Den kommende handlingsplanen vil kunne ha stor betydning for mange lokalsamfunn, 
aktører og grupper i Norge, som også er aktuelle samarbeidspartnere og målgrupper for 
oss (#infostøtten), men vil også legge rammer for hva Norge vil og kan bidra med for å 
sikre best mulig oppnåelse av målene globalt. For internasjonalt engasjerte 
sivilsamfunnsorganisasjoner vil derfor dette være en viktig mulighet til å spille inn 
kunnskap og kompetanse gjennom forslag til hvordan handlingsplanen kan bidra til til 
utviklingseffekter globalt og at slike ikke undergraves og svekkes av nasjonale og andre 
interesser i de mange store og små sakene som også angår lokalsamfunn, aktører og 
grupper i Norge. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Arnfinn Nygaard 
Daglig leder 
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