
GØR VERDENSMÅL TIL VORES MÅL 
MINIVERSION
Dette er en smagsprøve på nogle af målepunkterne fra Vores Mål-projektet, som 
er fremkommet med forslag til i alt 197 danske målepunkter for en mere bære-
dygtig verden



De 17 verdensmål blev vedtaget af verdens ledere på FN’s 
generalforsamling i 2015 for at sikre en udvikling frem mod 
en langt mere bæredygtig verden i 2030. ’Tænk globalt, 
handl lokalt’ var i en periode et centralt motto om bære-
dygtighed. I dag vil man nok snarere både sætte et globalt 
og et lokalt fokus, der understreger behovet for global 
handling og for et samarbejde landene imellem med fokus 
på bæredygtighed og udvikling på den ene side, og på 
betydningen af de lokale handlinger for at opfylde den 
globale dagsorden på den anden side.

Det er præcis det, Vores Mål og de danske målepunkter 
handler om. Vores Mål har haft til formål at indsamle 
forslag til danske målepunkter, der er en præcisering af og 
et supplement til verdensmålene og de 231 globale 
indikatorer eller målepunkter, der er formuleret af FN. 

De danske målepunkter er skabt inden for rammen af de 
17 verdensmål for at understrege, at der er brug for både 
global og lokal handling. Danmark har som nation og som 
medlem af FN forpligtet sig til at opfylde de globale 
verdensmål og har samtidig forpligtet sig til at udarbejde, 
implementere og løbende revidere en national hand-
lingsplan for verdensmålene. 

De danske målepunkter, der er skabt med mange tusind 
bidrag fra borgere, virksomheder, organisationer og 
eksperter i fællesskab, er et udtryk for, hvad befolkningen 

synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og 
ressourcemæssig bæredygtighed i Danmark. Forslagene 
til målepunkter kan anvendes til at måle udviklingen inden 
for de respektive verdensmål og delmål i en dansk 
kontekst. 

Vores Mål er skabt i et samarbejde mellem 2030-panelet 
og Danmarks Statistik. Danmark Statistik har fra et tidligt 
tidspunkt spillet en central rolle i det danske arbejde med 
verdensmålene ved at engagere sig i 2030-dagsordenen 
allerede under forhandlingerne i FN som et af de første 
nationale statistiskbureauer i verden, og har derpå bistået 
med måling af den danske status på FN’s indikatorer.

Vores Mål er støttet af Industriens Fond, Lundbeckfonden, 
Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden og er 
gennemført af Danmarks Statistik i samarbejde med 
Deloitte, der har indgået i et partnerskab med Geelmuyden 
Kiese, Dansk Energi Management, Sweco, Kraka Advisory, 
Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. En styregruppe 
med repræsentanter fra fondene, Folketingets 2030-net-
værk, 2030-panelet og Danmarks Statistik har vejledt 
projektteamet i gennemførelsen af Vores Mål.

Denne miniudgave giver en smagsprøve på de danske 
målepunkter – du kan hente den fulde hovedrapport med 
alle 197 målepunkter her: www.dst.dk/voresmaal
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Projektet i tal

Et globalt perspektiv
Verdensmål 17 handler om at styrke det globale partner-
skab for bæredygtig udvikling og at bruge mange forskel-
lige midler til at nå målene. I princippet peger verdens-
målet på en lang række strukturelle elementer, der skaber 
rammerne for, at verdens lande ved fælles hjælp kommer
i mål med verdensmålene; verdensmål 17 støtter dermed 
de øvrige 16 verdensmål.

Verdensmål 17 er det mål med flest delmål. De handler 
blandt andet om, at vi skal fremme partnerskaber på tværs 
af erhvervsliv, civilsamfund, forskning og politik, og om at 
dele viden og teknologier på tværs af alle skel. Der er også 
delmål, der sigter mod at styrke frihandel mellem landene, 
om at opkræve skatter til at finansiere det nationale 
budget, og om at de mest udviklede lande giver udviklings-
bistand til verdens mindst udviklede lande. Delmålene 
benævnt med a, b, c under de øvrige 16 verdensmål 
omhandler også partnerskaber og midler til at opnå de 
enkelte verdensmål. Disse er tæt knyttet til implemente-
ringen af de respektive verdensmål, mens verdensmål 17 
retter sig mere bredt til implementeringen af alle verdens-
målene.

Et dansk perspektiv   
I Danmark har vi stærke traditioner for at løse udfordringer 
på tværs af sektorer i Danmark. Vi har en lang tradition for 
at være engageret internationalt og deltage i globale 
partnerskaber for bæredygtig udvikling. Den åbne danske 
økonomi understøtter overordnet set mobilisering af 
finansiering, samhandel samt deling af viden og teknologi. 
Samtidig bidrager reguleringen til at beskytte miljø, klima 
og mennesker.

Debatten, om hvad der er vigtigt i en dansk sammenhæng, 
har peget i flere retninger. I debatter og høringsprocesser 
har der for nogle af delmålene været ganske få eller ingen 
forslag til konkrete målepunkter. Der har overordnet set 
været to vinkler på udviklingen af målepunkter. En del har 
foreslået at opgøre Danmarks støtte til den globale 
bæredygtige udvikling og især i udviklingslandene. Det er 
foreslået at opgøre størrelsen af den danske udviklings- 

bistand, samhandel og investeringer. Gennem samhandel 
med udviklingslandene understøtter Danmark udviklings- 
landenes udvikling og integration i det globale marked. 
Danske investeringer i udviklingslandene sker ad forskel-
lige kanaler, herunder private virksomheders investeringer 
og via ordninger med hel eller delvis offentlig finansiering 
såsom Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), samt 
Eksportkreditter til danske virksomheder (EKF). 

I inddragelsesaktiviteterne har der også været forslag om 
at opgøre danske universiteters samarbejder med univer-
siteter i udviklingslandene som indgang til at vurdere 
status på deling af viden og teknologi. Endelig er der peget 
på civilsamfundets deltagelse i partnerskaber og betydnin-
gen af menneskerettighederne for bæredygtig udvikling. 
Målepunkter, der opgør et rent ressourceinput i form af 
bevillinger og lignende, er fravalgt, idet det i sig selv ikke 
indikerer en effekt. 

En anden del har fokuseret på, hvordan vi her i Danmark 
arbejder med at implementere verdensmål 17. Mange har 
foreslået at opgøre antal og karakteren af partnerskaber 
på tværs af sektorer og aktører i det danske samfund, 
heriblandt partnerskaber etableret i kommunerne. Flere 
finder det vigtigt at udvikle nye metoder og indikatorer til at 
måle den bæredygtige udvikling i Danmark på en sammen-
hængende måde. Arbejdet med et grønt nationalregnskab 
og udvikling af danske målepunkter for verdensmålene  
ses som skridt i denne retning. Endelig har flere foreslået 
måling af kohærens i politikker. Øget politikkohærens 
styrker indsatsen for bæredygtig udvikling ved at sikre at 
forskellige politikker understøtter hinanden fremfor at 
modarbejde hinanden. OECD har opstillet en række 
parametre til at vurdere politikkohærens. Disse er dog 
vanskelige at omdanne til konkrete målepunkter i en  
dansk sammenhæng.

Danske målepunkter 
Tabel 17 på næste side  indeholder en kort præsentation 
af otte forslag  til nye danske målepunkter og desuden 22 
øvrige forslag til nye danske målepunkter for verdensmål 
17 fordelt på 19 delmål. De respektive forslag til nye 
danske målepunkter beskrives efter tabellen.

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne
til at nå målene

VERDENSMÅL 17:
PARTNERSKABER FOR HANDLING
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DELMÅL 17.1. STYRK UDVIKLINGSLANDENES EVNE TIL AT INDSAMLE EGNE SKATTEINDTÆGTER
National ressourcemobilisering skal styrkes, blandt andet gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre 
den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

DELMÅL 17.2. INDFRI UDVIKLEDE LANDES FORPLIGTELSER TIL AT GIVE UDVIKLINGSBISTAND
Udviklede lande skal leve fuldt op til deres officielle forpligtelser til at give udviklingsbistand, herunder mange udviklede 
landes løfte om at nå målet på 0,7 procent af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand (ODA/BNI) til udviklingslande og 
0,15 procent til 0,20 procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande. ODA-ydere tilskyndes til at sætte et mål om at give 
mindst 0,20 procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande.

DELMÅL 17.3. MOBILISÉR FINANSIELLE RESSOURCER TIL UDVIKLINGSLANDE
Inden 2030 skal landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala fødevareproducenter fordobles, særligt for 
kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrbrug og fiskere, herunder gennem sikret og lige adgang til jord, andre 
produktionsressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt  
beskæftigelse uden for landbruget.

FN indikator(er): 
17.1.1. Statens samlede indtægter 
som andel af BNP, opdelt på kilde

17.1.2. Andel af det nationale budget, 
der finansieres af nationale 
skatteindtægter

FN indikator(er): 
17.2.1. Netto officiel udviklings-
bistand, samlet og til de mindst 
udviklede lande, som andel af 
Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
udviklingskomites donorers samlede 
bruttonationalindkomst (BNI)

FN indikator(er): 
17.3.1. Direkte udenlandske 
investeringer (FDI), ulandsbistand og 
Syd-Syd-samarbejde som en andel 
af det samlede nationale budget

17.3.2. Størrelsen af pengeover- 
førsler til hjemland fra emigranter (i 
US dollars) som andel af samlet BNP

Forslag til danske målepunkter: 
N/A 
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering  
af FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. For eksempel er der 
kommet flere forslag til målepunkter 
vedrørende udviklingsbistandens 
størrelse. Danmarks Statistik måler 
på statens samlede skatteindtægter 
og andel af det nationale budget, der 
er finansieret af skatteindtægter
som led i målingen af FN-indikator-
erne. Det vurderes at dække de 
væsentligste danske fokusområder 
i delmålet.

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. For eksempel er der 
kommet flere forslag til målepunkter 
vedrørende udviklingsbistandens 
størrelse. Danmarks Statistik måler 
på dansk udviklingsbistand som led 
i målingen af FN-indikatorerne. Det 
vurderes at dække de væsentligste
danske fokusområder i delmålet.

Forslag til danske målepunkter: 
17.3.i. Direkte udenlandske 
investeringer i udviklingslande og de 
mindst udviklede lande

17.3.ii. Migranters pengeoverførsler 
ud af Danmark

Øvrige forslag: 
• Virksomheders og personers brug  
 af skattely
• Andel af dansk bistand, der går til  
 at understøtte skatteopkrævnings-
 kapaciteten i udviklingslandene

Øvrige forslag: 
• Fordeling af dansk udviklings- 
 bistand

Øvrige forslag: 

Tabel 17. Forslag til danske målepunkter for verdensmål 17

DELMÅL 17.5. INVESTÉR I DE MINDST UDVIKLEDE LANDE
Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

DELMÅL 17.6. ØG VIDENSDELING OG ADGANG TIL VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG INNOVATION
Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde 
omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår,  
herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi- 
faciliteringsmekanisme.

DELMÅL 17.4. BISTÅ UDVIKLINGSLANDE MED AT GØRE DERES GÆLD BÆREDYGTIG 
Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtet og bæredygtig gæld gennem koordinerede politikker, der skal fremme 
finansiering, sanering og restrukturering af gæld, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for meget gældsatte 
fattige lande skal adresseres med henblik på at nedsætte gældspresset.

FN indikator(er): 
17.5.1. Antal af lande, der har 
vedtaget og implementeret 
investeringsfremmende tiltag for de 
mindst udviklede lande

FN indikator(er): 
17.6.1. Antal af videnskabelige- og/
eller teknologiske samarbejdsaftaler 
og programmer mellem lande, opdelt 
efter type af samarbejde

17.6.2. Fastnetinternetabonnementer 
per 100 indbyggere, opdelt på 
hastighed

FN indikator(er): 
17.4.1. Gældydelse som en andel af 
eksport af varer og tjenesteydelser

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke overlapper med 
målepunkter i andre verdensmål, 
der opgør blandt andet danske 
investeringer i udviklingslandene
og dansk import fra udviklings-
landene. Der henvises til blandt 
andet målepunkt 17.3.i. om danske
direkte private investeringer i 
udviklingslandene.

Forslag til danske målepunkter: 
17.6.i. Antal udvekslingsophold for 
udenlandske studerende i Danmark 
og for danske studerende i udlandet

Forslag til danske målepunkter: 
17.4.i. Privat gæld i Danmark

Øvrige forslag: 
• Mobilisering af total og privat   
 kapital gennem Danidas   
 erhvervsplatform
• Investeringer i de mindst   
 udviklede lande gennem   
 Investeringsfonden for  
 Udviklingslande (IFU)

Øvrige forslag: 
• Global eksport af miljø- og   
 energiteknologi

Øvrige forslag: 
• Udviklingslandenes gældsydelse  
 til Danmark i forhold til dansk   
 import fra udviklingslandene
• Danmarks gældslettelse til   
 udviklingslandene
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DELMÅL 17.9. STYRK UDVIKLINGSLANDENES KAPACITET TIL AT OPNÅ VERDENSMÅLENE
International støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande skal styrkes,  
for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder gennem  
Nord-Syd-, Syd-Syd- og triangulært samarbejde.

FN indikator(er): 
17.9.1. Dollarværdien af finansiel og 
teknisk bistand (herunder gennem 
Nord-Syd-, Syd-Syd- og trekants-
samarbejde)

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. Der er modtaget 
meget få forslag til målepunkter 
for dette delmål, og de har hoved-
sageligt omhandlet udviklings-
bistandens størrelse.

Øvrige forslag: 

DELMÅL 17.8. STYRK VIDENSKAB OG INNOVATION I DE MINDST UDVIKLEDE LANDE
Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovationskapacitets-opbygningsmekanismer skal igangsættes for  
de mindst udviklede lande inden 2017, og der skal ske et øget brug af støtteteknologier, især informations- og  
kommunikationsteknologier.

FN indikator(er): 
17.8.1. Andel af personer, der bruger 
internettet

Forslag til danske målepunkter: 
N/A 
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. Der er modtaget 
meget få forslag til målepunkter 
for dette delmål, og de har hoved-
sageligt omhandlet udviklings-
bistandens størrelse.

Øvrige forslag: 
• Forskningsbistand til 
 udviklingslande

DELMÅL 17.7. UDBRED MILJØVENLIGE TEKNOLOGIER I UDVIKLINGSLANDE
Udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår,  
herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, skal fremmes, efter gensidig aftale.

FN indikator(er): 
17.7.1. Den samlede størrelse  
af godkendt finansiering til  
udviklingslande, der er afsat til  
at fremme udvikling, overførsel, 
udbredelse og spredning af 
miljøtilpassede teknologier

Forslag til danske målepunkter: 
N/A 
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. For eksempel er der 
kommet flere forslag til målepunkter 
vedrørende udviklingsbistandens 
størrelse, hvilket kan forklares ved 
delmålets direkte fokus på 
udviklingslande.

Øvrige forslag: 
• Grøn bistand til udviklingslandene

DELMÅL 17.10. PROMOVÉR UNIVERSELT HANDELSSYSTEM UNDER WTO
Der skal fremmes et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og retfærdigt multilateralt handelssystem under 
Verdenshandelsorganisationen, blandt andet gennem forhandlingskonklusionerne fra “Doha-udviklingsdagsordenen”.

DELMÅL 17.11. ØG UDVIKLINGSLANDENES EKSPORT
Udviklingslandenes eksport skal øges betydeligt, og der skal særligt stiles efter at fordoble de mindst udviklede landes 
andel af den globale eksport inden 2020.

DELMÅL 17.12. FJERN HANDELSBARRIERER FOR DE MINDST UDVIKLEDE LANDE 
Der skal implementeres rettidig toldfri og kvotefri markedsadgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse 
med Verdenshandelsorganisationens beslutninger, blandt andet ved at sikre at regler vedrørende præferenceoprindelses-
land, gældende for import fra de mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at give lettere markeds-
adgang.

FN indikator(er): 
17.10.1. Globalt vægtet 
tarifgennemsnit

FN indikator(er): 
17.11.1. Udviklingslande og de  
mindst udviklede landes andel af 
den globale eksport

FN indikator(er): 
17.12.1. Gennemsnitstariffer, som 
udviklingslande, de mindst udviklede 
lande og små østater under 
udvikling, står overfor

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. Der er modtaget 
meget få forslag til målepunkter 
for dette delmål.

Forslag til danske målepunkter: 
17.11.i. Dansk import fra  
udviklingslande

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per. Der er modtaget meget få 
forslag til målepunkter for dette 
delmål.

Øvrige forslag: 
• Civilsamfundets inddragelse i  
 beslutninger om Danmarks   
 indgåelse af handelsaftaler
• Antallet af danske handelsaftaler  
 (og handelsaftaler, som EU har  
 indgået med virkning for   
 Danmark), der har et særligt   
 kapitel om forbrugerrettigheder

Øvrige forslag: 

Øvrige forslag: 

DELMÅL 17.13. STYRK DEN GLOBALE ØKONOMISKE STABILITET
Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, blandt andet gennem koordination og kohærens af politikker.

FN indikator(er): 
17.13.1. Makroøkonomiske 
instrumenter

Forslag til danske målepunkter: 
N/A 
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. Danmarks Statistik 
måler måler idag på status for en 
række makroøkonomiske instru-
menter som led i målingen af FN’s 
indikatorer. Det vurderes at dække 
de væsentligste danske fokus-
områder i delmålet. 

Øvrige forslag: 
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DELMÅL 17.16. STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige 
interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande  
i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

FN indikator(er): 
17.16.1. Antal af lande, der rapporterer 
fremskridt indenfor multi-stakeholder 
udviklingseffektive monitorerings-
rammer, der støtter opnåelse af 
verdensmålene for bæredygtig 
udvikling

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. For eksempel er der 
kommet flere forslag til målepunkter 
vedrørende udviklingsbistandens 
størrelse, herunder blandt andet et 
forslag om at opgøre det såkaldte 
TOSSD. Forslaget indgår i listen af 
øvrige indikatorer.

Øvrige forslag: 
• Anvendelsen af opgørelsen af  
 Total Official Support for   
 Sustainable Development   
 (TOSSD)
• Antal årlige verdensmål-
 arrangementer med involvering
 af civilsamfundet

DELMÅL 17.14. STYRK SAMMENHÆNGEN I POLITIKKER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
Politikkohærens for bæredygtig udvikling skal styrkes.

DELMÅL 17.15. RESPEKTÉR HVERT LANDS RET TIL AT FØRE EGEN POLITIK FOR BÆREDYGTIG 
UDVIKLING
Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker 
til udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

FN indikator(er): 
17.14.1. Antal af lande, der har 
mekanismer på plads til at øge 
politikkohærens i forhold til bære-
dygtig udvikling

FN indikator(er): 
17.15.1. Udstrækning af brug af landes 
egne resultatbaserede rammer og 
planlægningsværktøjer opdelt efter, 
hvem der leverer udviklings-
samarbejdet

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per. For eksempel er der kommet 
forslag til målepunkter vedrørende 
opgørelse af politikkohærens 
baseret på OECD’s anbefalede 
elementer til implementering af 
politikkohærens. Det er ikke
muligt med nuværende data at
opgøre et dansk målepunkt.

Forslag til danske målepunkter: 
17.15.i. Danmarks score på 
Commitment to Development Index

Øvrige forslag: 
• Vurdering af Danmark på grundlag  
 af OECD-indikatorerne for   
 politikkohærens
• Antal offentlige udbud med krav
 til bæredygtighed
• Integration af verdensmålene i  
 danske politikker

Øvrige forslag: 

DELMÅL 17.17. TILSKYND TIL EFFEKTIVE PARTNERSKABER
Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfunds-
partnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

DELMÅL 17.18. GIV ADGANG TIL BEDRE OG MERE PÅLIDELIGE DATA
Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande og  
små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdatereret og pålidelig data, der  
er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre 
relevante karakteristika i en national kontekst.

DELMÅL 17.19. FIND BEDRE MÅLEMETODER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, 
som supplerer bruttonationalproduktet, og den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene skal støttes.

FN indikator(er): 
17.7.1. Mængden af US dollars, 
der afsættes til offentlig-private 
partnerskaber og civilsamfunds-
partnerskaber

FN indikator(er): 
17.18.1. Andel af bæredygtige 
udviklingsindikatorer produceret
på nationalt niveau med komplet 
opdeling, hvor relevant i henhold til 
målet, og i overensstemmelse med 
de grundlæggende principper for 
officiel statistik

17.18.2. Antallet af lande, der har 
national lovgivning, der retter sig 
efter de grundlæggende principper 
for officiel statistik

17.18.3. Antal af lande med en 
national plan for statistisk data,  
der er fuldt finansieret og i gang med 
at blive implementeret, opdelt efter 
finansieringskilde

FN indikator(er): 
17.19.1. Dollarværdien af alle 
ressourcer, der er afsat til at styrke 
den statistiske kapacitet i udviklings-
lande

17.19.2. Andel af lande, som (a)  
har udført mindst én folketælling og 
husoptælling inden for de seneste  
10 år, og som (b) har opnået 100 
procent fødselsregistrering og 80 
procent dødsfaldsregistrering

Forslag til danske målepunkter: 
17.17.i. Antal danske virksomheder, 
der er medlem af UN Global 
Compact 

17.17.ii. Andel af universiteternes 
samarbejdsaftaler, der vedrører 
forskning efter type af partner

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. Danmarks Statistik 
opgør allerede to ud af de tre 
FN-indikatorer for dette delmål, 
herunder hvorvidt kvaliteten af dansk 
statistik styres efter Adfærdskodeks 
for europæiske statistikker, og hvor-
vidt der er en plan for produktion og 
finansiering af officiel statistik i 
Danmark. Den tredje FN-indikator 
omhandler national produktion af 
indikatorer for bæredygtig udvikling, 
hvilket denne rapport bidrager til. Det 
vurderes at dække de væsentligste 
danske fokusområder i delmålet.

Forslag til danske målepunkter: 
N/A 
Der er ikke identificeret relevante 
danske målepunkter til supplering af 
FN’s globalt gældende indikatorer, 
som opfylder de metodiske princip-
per, og som ikke alene måler på 
ressourceinput. Der er modtaget 
meget få forslag til målepunkter
for dette delmål.

Øvrige forslag: 
• Antal nationale partnerskaber  
 som f.eks. klimapartnerskaberne
• Antal kommuner med handle-
 planer for opfølgning på   
 verdensmålene
• Antal verdensmål-vejledere i   
 kommunerne per 1000 borgere
• Indgåede forskningssamarbejds-
 aftaler med universiteterne
• Antal offentlig-private  
 samarbejder

Øvrige forslag: 

Øvrige forslag: 
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DELMÅL 17.3.
MOBILISÉR FINANSIELLE RESSOURCER TIL UDVIKLINGSLANDE

Dansk målepunkt 17.3.i.  
Direkte udenlandske investeringer i  
udviklingslande og mindst udviklede lande

Begrundelse 
Danmark bidrager til at mobilisere finansielle ressourcer  
i udviklingslandene gennem udenlandske investeringer.  
I udviklingslandene udgør de direkte udenlandske investe-
ringer en vigtig kilde til ekstra kapital og er potentielt  
en langt større finansieringskilde end de finansielle 
ressourcer, som landene har adgang til nationalt, og en 
eventuel støtte fra internationale offentlige kilder som 
udviklingsbistanden. Afhængig af investeringernes 
karakter bidrager de også med viden og teknologi samt 
med at skabe arbejdspladser og vækst i udviklingslandene. 
Som dansk målepunkt foreslås det at måle udviklingen i 
direkte udenlandske investeringer fra Danmark i udviklings-
landene, herunder investeringer i datterselskaber og 
associerede virksomheder i udlandet, inklusive koncern-
interne lån, hvor den danske investor har bestemmende 
indflydelse. Opgørelsen kan ikke tage højde for investe-
ringer, som går gennem andre lande først og dermed 
ikke opgøres som kanaliseret til udviklingslande.

Tendens 
Kun 7-9 procent af samtlige direkte udenlandske invest-
eringer fra Danmark skete i udviklingslandene i perioden 
2015-2018. De samlede direkte udenlandske investeringer 
i udviklingslandene er faldet både som procentandel af de 
samlede direkte udenlandske investeringer og i milliarder 
kroner i perioden. Sidstnævnte faldt med 12 milliarder 
kroner i perioden 2015-2018. Andelen af de samlede 
direkte udenlandske investeringer i de mindst udviklede 
lande er meget begrænset og viser ligeledes en faldende 
tendens fra 2015-2018.

Note: Figuren viser udviklingen i direkte udenlandske investeringer fra Danmark til udviklingslande og de 
mindst udviklede lande som andel af de samlede direkte udenlandske investeringer fra Danmark opgjort i 
procent og i kroner. Data er fra perioden 2015-2018. 
Kilde: Danmarks Nationalbank
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Vores Mål er skabt med støtte fra: 

Interesseret i at vide mere? 
Download den fulde rapport her: https://www.dst.dk/da/Stati-

stik/Sdg/aktiviteter/danske-maalepunkter

Danmarks Statistik
dst@dst.dk
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