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FNs bærekraftsmål - fra globale mål til lokal handling i Longyearbyen
Dette dokumentet inneholder Longyearbyen lokalstyre (LL) sine prioriterte bærekraftsmål fram mot 2030, valgt ut gjennom en
prosess der vårt utfordringsbilde, og våre økonomiske og svalbardpolitiske rammer har vært sentrale for utvelgelsen.
I de nasjonale forventingene til planlegging i Norge er det nå krav om at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunens planlegging. For
Longyearbyen planområde gjelder også disse forventingene på generelt grunnlag, selv om vi ikke gjennomfører arealplanleggingen etter planog bygningsloven (pbl), men etter Svalbardmiljøloven (sml) og for samfunnsplanleggingen har Longyearbyen lokalstyre (LL) som intensjon å ha
en lokalsamfunnsplan og en overordnet strategi, selv om ikke reglene om samfunnsplanlegging etter pbl heller gjelder for oss. Sml har
som hovedformål å bevare et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard, men åpner innenfor disse rammene for miljøforsvarlig bosetting, forskning
og næringsdrift. Hovedformålet i sml i seg selv styrker intensjonen om å implementere FNs bærekraftsmål i all planlegging og i drift av
Longyearbyen.
LL har lagt ulik vekt på målenes betydning for lokalsamfunnsplanleggingen og for drift/tjenesteytelse, da noen av målene er mer eller mindre
relevant for oss og noen av målene står i direkte strid med overordnede målsettinger i Svalbardpolitikken.

Figur 1. FNs bærekraftsmål – globale hovedmål
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Ut fra hovedpremissene for svalbardpolitikken og de 4 hovedutfordringene for Longyearbyen som er kartlagt i utfordringsbildet for byen har
følgende av FNs bærekraftsmål pekt seg ut på et overordnet nivå:
4. God utdanning. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
For oss betyr det: Longyearbyen lokalstyre sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning innenfor de svalbardpolitiske rammene.
7. Ren energi for alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
For oss betyr det: Longyearbyen lokalstyre sikrer tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for lokalsamfunnet.
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle.
For oss betyr det: Longyearbyen lokalstyre skal jobbe for et anstendig arbeidsliv, økonomisk vekst og innovasjon, og vi skal fremme varig,
inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.
11. Bærekraftige byer og samfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
For oss betyr det: Longyearbyen er en bosetning som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig.
12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
For oss betyr det: Longyearbyen lokalstyre skal legge til rette for bærekraftige forbruks og produksjonsmønstre.
13. Stanse klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
For oss betyr det: LL må bidra til å begrense de globale menneskeskapte klimaendringene og Longyearbyen skal være et
fyrtårn/foregangssamfunn for klimavennlige løsninger.
17. Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for
bærekraftig utvikling.
For oss betyr det: Longyearbyen lokalstyre skal styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og styrke det lokale partnerskap for
bærekraftig utvikling. Samarbeid er en forutsetning for å nå de andre målene. Lokalstyre må ha med seg innbyggere, næringsliv og
frivilligheten.
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Hovedmål
Opprinnelig
hovedmål fra FN
Sikre inkluderende,
rettferdig og god utdanning
og fremme muligheter for
livslang læring for alle

Ref.
FN 4

Hovedmål for Longyearbyen
lokalstyre– God utdanning
Longyearbyen lokalstyre sikrer
inkluderende, rettferdig og god
utdanning innenfor de
svalbardpolitiske rammene.

Ref.

Delmål for Longyearbyen lokalstyre – ren energi til alle

FN
4-1

LL sikrer tilstrekkelig god kvalitet på utdanningen innenfor
svalbardpolitiske rammer

Delmål og strategier
Opprinnelig delmål fra FN

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og
likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy
kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte
Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og
yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert
universitetsutdanning, til en overkommelig pris

LSP
FN
4-3

LL tilbyr relevant videregående utdanning og en god yrkesfaglig
opplæring på videregående nivå som gir tilgang til høyere
utdanning.

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne
som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag,
som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og
entreprenørskap

FN 4-4

LL legger til rette for at det innen 2030 er det en økning i antall
unge som har kompetanse i blant annet yrkesfag som er relevant
for- og bidrar til lokal sysselsetting, anstendig arbeid og
entreprenørskap i Longyearbyen

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den
kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig
utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling
og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds-

FN 4-7

LL sikrer at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen
som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet
gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil,
menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og
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og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av
kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt
mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er
FN 4-8
barnevennlige, og som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og
til personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikkevoldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle

LL tilbyr trygge, ikke-voldelige. inkluderende og effektive
læringsmiljøer for alle
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Hovedmål
Opprinnelig
hovedmål fra FN
Sikre tilgang til pålitelig,
bærekraftig og moderne
energi til en overkommelig
pris

Ref.
FN 7

Hovedmål for Longyearbyen
lokalstyre– Ren energi til alle
Longyearbyen lokalstyre sikrer
tilgang til pålitelig, bærekraftig og
moderne energi til en overkommelig
pris for lokalsamfunnet

Delmål og strategier
Opprinnelig delmål fra FN
Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne
energitjenester til en overkommelig pris.

Ref.
FN 7-1

Delmål for Longyearbyen lokalstyre – ren energi til alle
LL skal sikre at Energiverket leverer stabil og tilstrekkelig
energiforsyning til byen, til en akseptabel pris for forbrukeren.

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede
energiforbruk betydelig

FN 7-2

CO2 utslippene fra energiproduksjon reduseres innen 2030 med
80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens
samlede energiforbruk har økt betydelig
Energiforbruket til strøm og fjernvarme pr
bostedsregistrert/innbygger reduseres med 30% innen 2030

Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette
tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert
fornybar energi, energieffektivisering og avansert og renere
teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i
energiinfrastruktur og teknologi for ren energi

FN 7-4
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LL både legger til rette for, deltar i og gjennomfører selv prosjekter
for stedstilpassede løsninger innen fornybar energi,
energieffektivisering, renere teknologi for fossilt brensel.
Investeringer og vedlikeholdstiltak i eksisterende infrastruktur
fremmer eller er tilpasset målene om reduksjon i CO2- utslipp og
redusert energiforbruk.

Hovedmål
Opprinnelig
hovedmål fra FN

Ref.

Hovedmål for Longyearbyen
lokalstyre – Anstendig
arbeidsliv, økonomisk vekst og
innovasjon

FN 8

LL skal jobbe for et anstendig
arbeidsliv, økonomisk vekst og
innovasjon, og vi skal fremme varig,
inkluderende og bærekraftig
økonomisk vekst og anstendig
arbeid for alle.

Opprinnelig delmål fra FN

Ref.

Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive
aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser,
entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til
formalisering av og vekst i antallet svært små, små og
mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til
finansielle tjenester

FN
8-3

Delmål for Longyearbyen lokalstyre – Anstendig arbeidsliv,
økonomisk vekst og innovasjon
LL fremmer en utviklingsrettet politikk som støtter produktive
aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser,
entreprenørskap, kreativitet og innovasjon

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert
arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert
arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og
arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

FN
8-9

Anstendig arbeid og
økonomisk vekst: Fremme
varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle

Delmål og strategier

LL sikrer alle ansattes rettigheter og fremmer et trygt, verdig og
sikkert arbeidsmiljø for alle.
LL bruker sin innkjøpsmakt i alle innkjøps- og anbudsprosesser til
å velge aktører med ordnede arbeidsforhold
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Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en
bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og
fremmer lokal kultur og lokale produkter

FN
8-9, 88, 12-2

LL skal ha utarbeidet og iverksatt en politikk for å fremme en
bærekraftig turistnæring som skaper trygge og anstendige
arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne
som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag,
som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og
entreprenørskap

FN 4-4

Innen 2030 er det en betydelig økning i antall unge som har
kompetanse i blant annet tekniske fag og yrkesfag som er
relevant for- og bidrar til lokal sysselsetting, anstendig arbeid og
entreprenørskap i Longyearbyen

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter
til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det
politiske, det økonomiske og det offentlige liv

FN
5-5

LL skal jobbe for likestilling i ansettelsesprosesser og lik lønn for
likt arbeid
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Hovedmål
Opprinnelig
hovedmål fra FN
Gjøre byer og lokalsamfunn
inkluderende, trygge,
robuste og bærekraftige

Ref.

FN 11

Hovedmål for Longyearbyen
lokalstyre – Bærekraftige byer
og samfunn
Longyearbyen er en bosetning som
er inkluderende, trygg, robust og
bærekraftig

Delmål og strategier
Opprinnelig delmål fra FN
Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge
boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og
bedre forholdene i slumområder

Ref.

Delmål for Longyearbyen lokalstyre – Bærekraftige byer og
samfunn
LL legger til rette for at alle som har sin virksomhet i
Longyearbyen har trygge boliger og grunnleggende tjenester,
innenfor Svalbardpolitiske rammer, til en overkommelig pris.

FN
11-1

LL legger til rette for at Longyearbyen er et inkluderende
lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar
medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske
forhold.
Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige
og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og
bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for
kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer
i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt
funksjonsevne og eldre

FN
11-2

Innen 2030 er det i Longyearbyen tilrettelagt for trygge,
tilgjengelige og bærekraftige transportløsninger, og bedre
sikkerhet på veiene.
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Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og
naturarv

FN
11-4

LL verner om og sikrer naturmangfoldet og kulturmiljøer.

Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative
påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på
luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

FN
11-6

Innen 2030 har LL minimal negativ påvirkning på det ytre miljøet.

Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge,
inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom

FN
11-7

LL etterstreber at alle innbyggere har tilgang til trygge,
inkluderende og tilgjengelige rekreasjonsområder/møteplasser og
offentlige rom*

Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og
lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og gjennomfører
planer med sikte på inkludering, bedre ressursbruk,
begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å
stå imot og håndtere katastrofer, og dessuten utvikle og
iverksette et helhetlig system for risikostyring og
katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendairammeverket for katastrofeberedskap for 2015–2030

FN
11-9

Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy
kvalitet, inkludert regional og grensekryssende infrastruktur, for
å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på
overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle

FN
9-1

LL arbeider målrettet med innovasjon i industrien/lokalt
næringsliv, og har en teknisk og digital infrastruktur for å møte
fremtidens utfordringer
LL deltar i og tilrettelegger for åpne innovative prosesser/prosjekt

Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til
å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og
mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og
industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne
og kapasitet

FN 9-4

LL har innen 2030 oppgradert infrastruktur med mer utstrakt bruk
av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.
LL bidrar til at Longyearbyen har et attraktivt og innovativt
næringsliv som gir til trygge arbeidsplasser og verdiskaping lokalt.

Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikkesmittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging
og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet

FN
3-4

LL samarbeider med UNN om å fremme mental helse og
livskvalitet
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* Innenfor svalbardpolitiske rammer.
LL forebygger og håndterer konsekvensene av uønskede
hendelser, bedrer tilpasning til klimaendringer, har evne til å stå
imot og håndtere katastrofer, og utvikler og iverksetter et helhetlig
system for risikostyring og katastrofehåndtering. LL samarbeider
med Sysselmannen og andre myndigheter og aktører i et helhetlig
system.

Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant
annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol

FN
3-5

LL skal ta en ledende rolle i rusforebyggingsarbeid innenfor de
svalbardpolitiske rammene.

Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring, og innen 2025
nå de internasjonalt avtalte målene som omhandler
veksthemming og avmagring hos barn under fem år, og ivareta
ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende kvinner
og eldre personer

FN 2-2

LL har et sunt mattilbud i skole og barnehage.

Innen 2020 integrere verdien av økosystemer og biologisk
mangfold i nasjonale og lokale planleggingsprosesser, i
strategier for fattigdomsbekjempelse og i regnskap

FN 159

LL integrerer verdien av økosystemer og biologisk mangfold i
lokalsamfunns- og arealplanprosesser.
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Hovedmål
Opprinnelig
hovedmål fra FN
Sikrer bærekraftige
forbruks- og
produksjonsmønstre

Ref.

FN 12

Hovedmål for Longyearbyen
lokalstyre – ansvarlig forbruk
og produksjon
Longyearbyen lokalstyre skal legge
til rette for bærekraftige forbruks- og
produksjonsmønstre

Delmål og strategier
Opprinnelig delmål fra FN
Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom
forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Ref.
FN 125

Delmål for Longyearbyen lokalstyre – Ansvarlig forbruk og
produksjon
LL reduserer avfallsmengden som sendes ned med xx % innen
2030 slik:
 Forbrenne/destruere mer avfall her.
 Stiller krav ved innkjøp, slik at mindre emballasje kommer
til byen.
 Gjenbruke ressurser og materialer internt i LL og legge til
rette for at alle kan gjenbruke og resirkulere større og
mindre gjenstander.
LL skal legge til rette for at Longyearbyen blir et ledende
lokalsamfunn innen sirkulærøkonomi.
LL skal planlegge langsiktig ved investeringer for å redusere
avfallsmengder fra bygg/anlegg.
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Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av
naturressurser
Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i
samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer
Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant
informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et
levesett som er i harmoni med naturen

FN 122
FN 127
FN 128

LL jobber med holdningsskapende arbeid som stimulerer til bruk
av naturressursene lokalt gjennom fiske og fangst
LL etterspør bærekraft og innovasjon ved alle anskaffelser

Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av
kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i
samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig
redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for
mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for
miljøet
Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en
overkommelig pris for alle

FN 124

FN 6-1

LL skal kontinuerlig sørge for tilgang til trygt drikkevann til en
overkommelig pris for alle som er/kan bli tilkoblet til vannforsyning
i byen

Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere
forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense
utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen
ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og
trygg ombruk på verdensbasis

FN 6-3
og 6-4
FN 141

Innen 2030 har LL betydelig forbedre utnyttelsen og kvaliteten av
vann, inkl. drikkevann, i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak og
tilgang på drikkevann.

LL samarbeider med Sysselmannen, Visit Svalbard og andre
relevante aktører slik at alle i Longyearbyen og tilreisende har
relevant informasjon og forståelse av bærekraftig utvikling og et
levesett som er i harmoni med den arktiske naturen
Gå gjennom LL sin egen bruk av kjemikalier med mål om å
redusere forbruk og endre til mer miljøvennlige innkjøp.

Innen 2025 har LL en miljøvennlig avløpshåndtering fra avløp i
selve Longyearbyen.

Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer
og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å
avhjelpe vannmangel og i vesentlig grad redusere antall
personer som rammes av vannmangel
Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former
for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert
marin forsøpling og utslipp av næringssalter
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Hovedmål
Opprinnelig
hovedmål fra FN
Handle umiddelbart for å
bekjempe klimaendringene
og konsekvensene av dem*

Opprinnelig delmål fra FN

Ref.

FN 13

Ref.

Hovedmål for Longyearbyen
lokalstyre –Stoppe
klimaendringene
LL må bidra til å begrense de
globale menneskeskapte
klimaendringene og Longyearbyen
skal være et
fyrtårn/foregangssamfunn for
klimavennlige løsninger.

Delmål for Longyearbyen lokalstyre – Stoppe
klimaendringene
LL styrker evnen til å stå imot og tilpasse til klimarelaterte farer og
naturkatastrofer gjennom samarbeid, finansiering og bruk av lokal
kompetanse
LL styrker evnen til å stå imot og tilpasse til klimarelaterte farer og
naturkatastrofer

Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg til klimarelaterte
farer og naturkatastrofer i alle land

FN 13-1

Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og
planlegging på nasjonalt nivå

FN 13-2

LL innarbeider tiltak mot klimaendringer i alle relevante planer og
strategier, særlig knyttet til arealbruk

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å redusere
klimagassutslipp, tilpasse seg til og redusere konsekvensene
av klimaendringer og varsle tidlig, og dessuten styrke
utdanningen og bevisstgjøringen om dette

FN 13-3

LL bidrar til å styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å
redusere klimagassutslipp, tilpasse seg til og redusere
konsekvensene av klimaendringer og varsle tidlig, og dessuten
styrke utdanningen og bevisstgjøringen om dette
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Hovedmål
Opprinnelig
hovedmål fra FN
Styrke virkemidlene som
trengs for å gjennomføre
arbeidet og fornye globale
partnerskap for bærekraftig
utvikling

Ref.

FN 17

Hovedmål for Longyearbyen
lokalstyre – Samarbeid for å nå
målene
Longyearbyen lokalstyre skal styrke
virkemidlene som trengs for å
gjennomføre arbeidet og styrke det
lokale partnerskap for bærekraftig
utvikling
Samarbeid er en forutsetning for å nå de
andre målene. Lokalstyre må ha med seg
innbyggere, næringsliv og frivilligheten.

Delmål og strategier
Opprinnelig delmål fra FN
Partnerskap mellom flere interessenter
Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling og
understøtte det med partnerskap mellom flere interessenter
som kan mobilisere og dele kunnskap, ekspertise, teknologi
og finansielle ressurser, for å bidra til at alle land, særlig
utviklingslandene, oppnår bærekraftsmålene

Ref.
FN
17-16

Delmål – Samarbeid for å nå målene
LL styrker det lokale samarbeidet/partnerskapet for bærekraftig
utvikling, og etterstreber å etablere nye og relevante partnerskap
som hjelper utviklingen i en bærekraftig retning.

Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det
offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile
samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og
ressursstrategier

FN
17-17

LL stimulerer til og fremmer velfungerende partnerskap i det
offentlige, mellom det offentlige, det private og det sivile samfunn
med innbyggerne som bygger på partnerskapenes erfaringer og
ressursstrategier.
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(Alternativ til over: Longyearbyen har et levende lokaldemokrati
der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende,
medbestemmende og representative beslutningsprosesser)
LL jobber for et sosialt bærekraftig samfunn der alle er godt
informert om vilkårene for opphold på Svalbard
LL jobber for å inkludere næringslivet, befolkningen og andre
aktører (alle) i bærekraftsarbeidet, gå foran og også legge
føringer og stille krav der vi kan.
Data, overvåking og ansvarlighet
Innen 2030 bygge videre på eksisterende initiativer for å
utvikle målemetoder for bærekraftig utvikling som supplerer
bruttonasjonalprodukt, og støtte kapasitetsbygging på
statistikkområdet i utviklingsland

17-19

LL skal innen 2023 ha innført målemetoder for bærekraftig
utvikling på overordnet nivå

Finansiering
Styrke og mobilisere nasjonale ressurser, blant annet
gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å
bedre landenes evne til å kreve inn skatter og andre avgifter

17-1

Styrke og mobilisere lokale ressurser, blant annet gjennom et
stabilt, åpent og forutsigbart politisk arbeid og stabil tjenesteyting
fra LL
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