
Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å 
realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisering 
av bærekraftmålene i Norge.
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Det er viktig at fylkeskommunene og statlige 
myndigheter samarbeider om å bistå kommunene i 
arbeidet med å følge opp bærekraftmålene. Et bredt 
nettverk, som inkluderer bedrifter, andre kommuner og 
organisasjoner, kan bidra til læring og stimulere til felles 
innsats.

Regjeringen vil også fortsette arbeidet med å utvikle 
indikatorer for alle bærekraftmålene. De må tilpasses 
regionale og lokale forhold, slik at fylkeskommuner og 
kommuner som ønsker det, kan måle effekten av egen 
innsats.



Ålesund - Molde  - Kristiansund

Øvrige kommuner

Møre og Romsdal fylkeskommune

Regional stat

Verkemiddel-
apparat

Akademia

Interesse-
organisasjonar

Ungdoms-
program

Kultur/frivillig
-program

Næringslivs-
program



Fylkeskommunen
Kommuna i 
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Bærekraftløftet:
Stavangererklæringen

Kommunene erkjenner at vi har en sentral rolle i å nå bærekraftsmålene
- vi skal, vi kan og vi vil ta ansvar - nå.

1. Gi alle kunnskap om status på bærekraftsmålene i sitt lokalsamfunn

2. Utvikle planer for samfunnsutvikling som viser hvordan vi skal nå bærekraftsmålene

3. Mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til 

bærekraftig utvikling

4. Måle og evaluere effekten av innsatsen

Asker | Bærum | Trondheim | Rana | Ålesund | Bodø|  Haugesund | Karmøy | Kristiansand | Kristiansund | Molde | Stavanger | Viken | Trøndelag | Møre og Romsdal | KS



FNs årlige statusrapport «The sustainable Development 

Goals Report» har ett, gjennomgående tema i 2020-

rapporten:

Vi trenger DATA

Raskere,

av bedre kvalitet, 

på nye måter, fra flere kilder

fra mer lokalt nivå…

«The sustainable Development Goals Report 2020 » 
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Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmålimplementeres i 
regional og kommunal planlegging, Nordlandsforskning 2020 

• Få kommunar måler Berekraft 
• «Alle» meiner det er viktig å måle



Viss indikatorsett 
sett er bra, kva 
for eitt er best?



U4SSC Implementation Program*KPIs for Smart Sustainable Cities

UNITED FOR SMART SUSTAINABLE CITIES

* Nøkkelindikatorar

+ 200 byer 
internasjonalt

15 byer/kommuner
i Norge

21 kommuner i 
Møre og Romsdal i 
prosess



KEY PERFORMANCE INDICATORS

«Ved å forenkle kompliserte forhold skal en 
indikator gi et tydelig signal om en tilstand 

eller endring i tilstand - ved hjelp av tall 
eller andre målbare størrelser.»



U4SSC indikatorer
• U4SSC har utviklet et sett med internasjonale 

indikatorer (Key Performance Indicators –
KPI) for smarte bærekraftige byer/samfunn

• Skal evaluere byer/samfunn på en felles 
internasjonal plattform og kartlegge styrker 
og svakheter i forhold til dette

• Skal hjelpe byer med å sammenligne, 
prioritere satsningsområder og lære av 
hverandre

• Måle utvikling over tid

• Være et verktøy for byens ledere



Meir enn eit indikatorsett 
- metode for datainnsamling og verifisering !
- nettverk for iverksetting 
- samarbeid om å utvikling av indikatorsettet 



Economy

▪ ICT Infrastructure

▪ Water and 

Sanitation

▪ Drainage
▪ Electricity Supply

▪ Transport

▪ Public Sector

▪ Innovation

▪ Employment
▪ Waste

▪ Buildings

▪ Urban Planning

Environment

▪ Air Quality
▪ Water and Sanitation

▪ Waste

▪ Environmental

Quality

▪ Public Space and 
Nature

▪ Energy

Society and Culture

▪ Education
▪ Health

▪ Culture

▪ Housing

▪ Social Inclusion

▪ Safety
▪ Food Security

Dimension

Category

54 Core Indicators + 37 advanced Indicators 

20 Smart + 32 Structural + 39 Sustainable

Measure 

your city’s 

progress

132 Data Collection Points





REGION ÅLESUND   Samordna klima-, areal- og transprtplan

Transport

Sanntids reiseinfo (Fram-app’en)

Overvåking veg (trafikktelling), kun rv

Lyskryss med tilløpskontroll

Nettverk av busstopp

Kor mange som bur nær busstopp

Lengde sykkelveg (gs-vegar inkl)

Transportmiddelfordeling privatbil

Transportmiddelfordeling kollektiv

Transportmiddelfordeling gange

Transportmiddelfordeling sykling

Transportmiddelfordeling, 
handicaptransport

Forskjell i reisetid mellom rush/normal 

Bildeling

Sykkeldeling

Lavutsleppskøyrety

Detaljeringsgrad avgjerande for analysekvalitet





• Nasjonalt indikatorsett
• Effektiv og akseptert verifikasjon
• Betre datakvalitet og –tilgang

• Dataplattform
• Effektivisere datainnhenting
• Gjere data tilgjengeleg for fleire

• Betre planleggingsverktøy
• Visualisering og simulering

• Etablere nettverk/partnerskap 
• Kunnskapsdeling og  implementering av tiltak



• «SMART PLAN»- planlegging gjennom visualisering og simulering  

• «Taksonomi» få oversikt over tilgjengelig indikatorer for å måle 
bærekraft. 
– SSB har fått oppdraget. 

– NTNU og FN-senteret for bærekraftig samfunnsutvikling (Trondheim) bistår med 
studenter. 

• Se på mulighetene for et utvidet norsk indikatorsett, som baserer seg på 
tilgjengelig statistikk. 
– Bredt samarbeid med en rekke aktører i offentlig og privat sektor

• Ulike mindre prosjekt og samarbeid for å bedre datakvalitet og tilgang

(Utviklings-)Prosjekter


