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Unio inviterer til dialogmøte om den kommende nasjonale handlingsplanen for 
bærekraftsmålene 
 
Unio er sterkt engasjert i arbeidet med å gjennomføre bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt. 
Unio har kunnskap og erfaring som er viktig for regjeringens arbeid med nasjonal handlingsplan. 
Sammen med engasjerte forbund inviterer Unio til en presentasjon av erfaringer med å fremme målene 
og tanker om forutsetninger for å lykkes med å nå målene. 
 
Unio er svært glade for regjeringens beslutning om å legge frem en stortingsmelding med forslag til 
nasjonal handlingsplan for å oppnå bærekraftsmålene. Dette er i tråd med hva Unio har ønsket siden vårt 
representantskap i 2017 vedtok Unios strategi for oppfølging av bærekraftsmålene. Unio har store 
forventninger til regjeringens arbeid med å utvikle en nasjonal handlingsplan. 
 

Arbeidslivet er en sentral arena for å nå målene 
Arbeidslivet er en sentral arena for å nå bærekraftsmålene, globalt, nasjonalt og lokalt. De siste årene har 
Unio vært aktive bidragsytere på mange felt. Unios medlemsforbund er også sterkt engasjerte. De har 
bidratt til politikkutvikling og handlingsendring som understøtter målene, globalt og lokalt.  
 
Kunnskapsutvikling og kunnskapsbasert handling for å nå målene 
I Unios arbeid med bærekraftsmålene har oppmerksomheten særlig vært rettet mot kunnskapsgrunnlaget 
for gjennomføring av målene. Flere av Unios yrkesgrupper og profesjoner arbeider med å utvikle dette 
grunnlaget og hele medlemsgruppen er sentral i gjennomføring av målene. Det dreier seg om 
kunnskapsarbeidere innen forskning, utdanning, helse, velferd, maritim sektor, teknologi m.m.  
For å lykkes i å nå målene, må de som skal utvikle og gjennomføre målene inkluderes i planlegging og 
gjennomføring – både som ansatte og gjennom organisasjonene som representerer dem.  
 
Den norske samarbeidsmodellen for å nå målene 
Ansatte og ansattes organisasjoner er sentrale, men minst like viktig er partssamarbeidet i arbeidslivet. 
Norsk arbeids- og samfunnsliv har en historie preget av godt samarbeid og evne til å finne frem til 
løsninger som både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden stiller seg bak. Unio forutsetter at dette 
partssamarbeidet blir en del av arbeidet med handlingsplanen.  
 
 

https://www.unio.no/forbund/
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Oppmerksomhet på helhet og deler for å nå målene 
Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og 
sosiale forhold. De 17 målene og 169 delmålene tar for seg ulike sektorer og grupper. Unio er en 
organisasjon for hele arbeidslivet, og er derfor opptatt av helheten i målarbeidet. I eget arbeid oppleves 
det at enkelte mål får en særlig oppmerksomhet ut fra de sektorer og de fagområder forbundene jobber 
med. Dynamikken mellom den helhetlige modellen og preferanser for enkeltmål og delmål er utfordrende 
og krever bred og tverrfaglig involvering. 
 
Unio inviterer til dialogmøte  
Unio og medlemsforbundene ønsker tett dialog og samarbeid med regjeringen om utarbeidelsen av den 
kommende stortingsmeldingen. Unio inviterer derfor politiske ledelse i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til et dialogmøte før sommeren.  
 
Møtet gjennomføres på best egnet måte av hensyn til både forebyggende smittevern og politisk ledelses 
kalender.  
 
Unio ber også om at vi involveres tett i forbindelse med planlegging av de arrangement og aktiviteter som 
departementet planlegger å gjennomføre som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Unio 
 

 
Ragnhild Lied 
Unio-leder 
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Vedlegg 

Lenker til noen eksempler på Unio og Unio-forbunds arbeid med bærekraftsmålene: 

• Unios styringsdokument for arbeid med bærekraftsmålene (vedtatt 2017)  

• Temanummer om bærekraftsmålene i nettavisen Unio Perspektiv (2020)  

• Kunnskap, samarbeid og tillit. Hvordan rigge utdanningssystem og arbeidsliv for å nå målene? 

Unio-seminar i forbindelse med bærekraftskonferansen på UiB 2020 

• One step further, regjeringens rapportering til FN for 2019. (Unios bidrag s. 36) 

• Utdanningsforbundets plan for oppfølging av bærekraftsmålene (2018) 

• Ergoterapeutene om bærekraftsmålene (2020) 

• Bibliotekarforbundet om bærekraftsmålene (2019) 

• Politiets Fellesforbund om bærekraftsmålene (2018) 

 

 

 

 

https://www.unio.no/politikk/klima-miljo-og-baerekraft/en-unio-politikk-for-realisering-av-fns-baerekraftsmal/
https://www.unio.no/perspektiv/unio-perspektiv-2020-1/
https://www.unio.no/2020/02/06/den-norske-modellen-for-baerekraft/
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/utvikling/2030agenda_rapport2019.pdf
https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/strategier/utdanningsforbundets-plan-for-oppfolging-av-barekraftsmalene/
https://erganen.wordpress.com/2020/02/03/baerekraftmalene-leaving-no-one-behind/
https://www.bibforb.no/ny-hovedavtale-klima-og-miljo-far-en-viktigere-plass/
https://pf.no/aktuelt/samfunnsansvar/klimakjetil

