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Når "Det Viktige" er vanskelig å måle...
Kan bærekraft måles – egentlig?

Geir Graff, 26.11.19



FNs bærekraftsmål

17 MÅL

169 DELMÅL

232 INDIKATORER

…

Hvor starter man?



FNs bærekraftsmål – Slik tenker vi:
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=>   Utvalgte mål

Satsingsområder

Analyser og 

kunnskapsgrunnlag

Involveringsprosesser

Prioriterte tiltak

Pilotprosjekter

Kommuneplanens 

samfunnsdel



FNs bærekraftsmål – Slik jobber vi:
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Plansystemet –

veien fra visjoner til 

aktiviteter og tiltak
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Målstruktur, 

begreper og 

definisjoner –

viktigere enn man 

skulle tro…☺



Et mål er en beskrivelse av en 
ønsket fremtidig tilstand.

Sårbare barn og unge får 

riktig hjelp til rett tid.

Formuleres i presens (nåtid).

Hvem bør være subjektet? 

Innbyggerne, Askersamfunnet eller kommunen? 

Kommuneplanen

Temaplaner



En strategi beskriver veien til målet – hvilke 
veivalg eller endringer vi må prioritere for å 
nå målet.

Asker kommune skal snu 

ressursinnsatsen og forsterke 

fokuset på forebygging og tidlig 

innsats. 

Formuleres i presens 

futurum. 

Asker kommune vil/skal 

gjøre… 

Kommuneplanen

Temaplaner



Oppdrag er en konkretisering av strategiene og 
gir en overordnet beskrivelse av hva 
tjenesteområdet skal gjøre i  fireårsperioden for 
å nå målene.

Oppvekst skal teste og evaluere ny 

metodikk for oppfølging av gravide i 

vanskelige livssituasjoner. 

Medborgerskap skal etablere 

fritidstilbud for vanskeligstilte barn 

og ungdommer i samarbeid med 

frivillige lag og foreninger. 

Handlingsprogrammet

Formuleres i presens futurum. 

Tjenesteområdet vil/skal gjøre… 



Et tiltak er en beskrivelse av en konkret 
handling vi må gjøre for å løse oppdraget.

Det etableres et treårig pilotprosjekt i 

virksomheten «Helsestasjoner midt 

og sør» for uttesting av ny metodikk 

for oppfølging av gravide i vanskelige 

livssituasjoner. 

Virksomheten «Idrett og friluft» inngår 

et spleiselag med lokalt næringsliv og 

etablerer et ukentlig baskettilbud 

sammen med Asker Aliens. 

Virksomhetsplaner



Indikatorer og måling er aktiviteter eller 
resultater som faktisk lar seg måle, og som 
indikerer om vi er på riktig vei mot målet. 

Gjennomsnittsalder for barn som blir 

henvist til tjenester til barn og unge.

Antall deltakere på ukentlig 

basketaktivitet i regi av Asker Aliens.  

Resultatoppfølging og 

rapportering



Mål – handling – resultat 

Hovedmål Delmål

Indikatorer og 

måling

Handling: 
Hvordan kommer vi dit?

Mål: 
Hvor skal vi?

Strategi TiltakOppdrag

Fremgangsmåter/veivalg/

endringer for å nå målet

Oppdragsbrev til 

virksomhetene
Konkret handling for å nå 

målene

Overordnet mål for satsings-

området. Verbalt beskrevet.
Delmål utledet fra hoved-

målet. Verbalt beskrevet. 

Aktivitet eller resultat som 

faktisk lar seg måle. 

Analyse Rapportering
Resultat:
Hvordan går/gikk det?

Analyse/vurdering av mål-

oppnåelsen. 



Prinsipper for arbeidet 1

1. «As is» – bruke målene slik de er formulert fra FN

2. «As is» tilpasset Asker – en tilpasning av målene slik de er formulert fra FN

3. Egne Asker-mål – lage helt nye mål som gjelder for Asker



Prinsipper for arbeidet 2

FN-målene er ofte en (u)salig blanding av mål og strategier…

Mål og strategier
må ryddes fra hverandre…

Målene rendyrkes som mål og 

gjøres relevante for Asker.

Årstallene tas ut. 

Strategiene skilles ut og 

beskrives i eget delkapittel. 

Noen eksempler

3.4: Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-

smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, 

og fremme mental helse og livskvalitet.

9.5: Styrke vitenskapelig forskning, oppgradere næringslivssektorenes 

teknologiske evne og kapasitet i alle land, særlig utviklingsland, herunder 

og innen 2030 ved å stimulere til innovasjon og ved en betydelig økning i antall 

ansatte innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet per million innbyggere, samt 

ved å øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling.

6.3: 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
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Seks utvalgte bærekraftmål, og to områder av 

særlig betydning for kommunen, definerer 

satsingsområdene i kommuneplanen og 

handlingsprogrammet: 

• Samarbeid for å nå målene

• Bærekraftige byer og samfunn

• Handling mot klimaendringene

• God helse

• God utdanning

• Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling

• Økonomi

• Medarbeidere

Slik ble FNs bærekraftmål det overordnede 

rammeverket for kommuneplanens samfunnsdel 



Kommuneplanen består av…
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• 8 hovedmål (1 fra hvert satsingsområde)

• 28 delmål

• 16 bygger på FN-målene, men er tilpasset og gjort 

relevante for Asker

• 12 er egne Asker-delmål relatert til øvrige 

utfordringer som Askersamfunnet står overfor

• 87 strategier

Satsingsområder og mål er tverrsektorielle. 

Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og 

at vi må arbeide sammen på tvers av sektorer for 

å oppnå den utviklingen vi ønsker. 



SATSINGSOMRÅDE HOVEDMÅL

Samarbeid for å nå målene Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på tvers som sikrer en bærekraftig utvikling.

Bærekraftige byer og samfunn Askersamfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er  inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst og vern. 

Handling mot klimaendringene Askersamfunnet handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

God helse Askersamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle, uansett alder.

God utdanning Askersamfunnet sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for 
alle.

Innovasjon, digitalisering og 
næringsutvikling

Askersamfunnet har en levende innovasjonskultur, en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, 
inkluderende og bærekraftig næringsliv. 

Økonomi Asker er en økonomisk robust og bærekraftig kommune. 

Medarbeidere Asker kommune fremmer inkludering, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.



Samarbeid for å nå målene

Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på tvers som sikrer en  bærekraftig utvikling.

Måltype Delmål

FN-T
10.2

Askersamfunnet har inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, 
sosiale og økonomiske forhold. 

FN-T
16.7

Askersamfunnet er et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende, medbestemmende og 
representative beslutningsprosesser.

FN-T
17.17

Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig 
utvikling. 



Delmål Strategier

Askersamfunnet har inkluderende 
lokalsamfunn der innbyggerne 
opplever tilhørighet og tar 
medansvar, uavhengig av 
kulturelle, sosiale og økonomiske 
forhold. 

• Asker kommune skal tilrettelegge for en samordnet samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til bærekraft og gode, inkluderende 
lokalsamfunn.

• Asker kommune skal tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta aktivt på alle samfunnsarenaer, med et særlig fokus på utsatte grupper. 

• Asker kommune skal gjennom kunnskapsformidling, livslang læring og demokratiutvikling bidra til at innbyggerne er myndiggjorte og 
ansvarlige medborgere. 

• Asker kommune skal gi innbyggerne relevant informasjon slik at de kan være seg bevisst en bærekraftig utvikling og ta valg og handle i tråd 
med dette. 

• Asker kommune skal tilrettelegge for et mangfoldig kultur- og idrettstilbud og en vital frivillighet. 

• Asker kommune skal sikre innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud av god kvalitet uavhengig av hvor de bor. 

Askersamfunnet er et levende 
lokaldemokrati der innbyggere i 
alle aldre deltar gjennom 
inkluderende, medbestemmende 
og representative 
beslutningsprosesser.

• Asker kommune skal utvikle nærdemokratiske ordninger og andre former for innbyggermedvirkning, samt arenaer som mobiliserer for 
demokratideltakelse. 

• Asker kommune skal sikre innbyggerne påvirkningsmuligheter i saker som gjelder dem selv og lokalsamfunnet. 

Frivilligheten, næringslivet, 
kommunen og andre aktører 
deltar i gjensidig forpliktende 
samarbeid for å oppnå en 
bærekraftig utvikling. 

• Asker kommune skal være en pådriver for etablering av nettverk, partnerskap og samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet og 
andre aktører. 

• Asker kommune skal utvikle og aktivt bruke tilskuddsordninger og andre virkemidler som gjør det enkelt for frivilligheten, næringslivet og 
andre aktører å delta i gjensidig forpliktende samarbeid. 

• Asker kommune skal arbeide målrettet med å utvikle relevant kompetanse og modeller for ledelse og organisering i nettverk. 



Sånn ser det ut i plansystemet til nye Asker

• Hovedmål

• Delmål

• Strategier

• «Henter» aktuelle mål fra alle satsingsområder 

i KP

• Strategier for tjenesteutvikling (endringsbehovet 

for å nå målene og møte utfordringsbildet)

• Fordele delmålene fra KP på tjenesteområdene

• Prioriteringer i perioden – for å nå mål og løse 

utfordringer 

• Drifts- og investeringstiltak

• Tiltak – konkrete handlinger i virksomhetene

Framsikt

i dag

Framsikt

2020=>



Og slik ser det ut i kommuneplanen –

Tjenesteområde oppvekst



Hovedmål og 

delmål
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Indikatorer



Styring og rapportering langs to hovedakser
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- Måleindikatorer knyttet til 

bærekraftsmålene og øvrig rapportering. 

Framsikt +

- Tiltaksrapportering på 

planoppfølging (og øvrige politiske 

vedtak) i Framsikt
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Indikatorer, ja…
Hva er de? Hva bruker vi dem til?



Indikatorer…

• Har tre vanlige bruksområdene; å kvantifisere, forenkle og kommunisere.

• Når de overvåkes og evalueres, kan de også vise trender og endringer. 

• Brukes for å kvantifisere målsettingene (targets) og overvåke fremgangen 

mot målene (goals)

• Et lite utvalg av lettforståelige nøkkelindikatorer (KPIer) kan være nyttig for å 

gi et øyeblikksbilde på ulike områder

• Brukes mer og mer som støtte for beslutningstaking og for å øke 

åpenheten mot innbyggere gjennom innbyggerdashboards



Foto: Flickr.com – no film.  Lisens: (CC BY-NC-ND 2.0)

De bør si noe om hva som er det Viktige…?

«Når det Viktige ikke 

er målbart, blir det 

ofte 

det Målbare 

som blir det 

Viktige…»  Egil Daltveit, Krigsskolen

https://www.flickr.com/photos/nofilm/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


Indikatorer…

• Indikatorer finnes i hundrevis, men er typisk utviklet for spesifikke hensikter 

og krever ofte ekspertkunnskap for å kunne forstås 

• Indikatorer er enten kvantitative, kvalitative eller deskriptive, de har som 

hovedoppgave å forenkle komplekse fenomener til enkle tall og figurer.

• Kan være vanskelig å velge hvilke indikatorer som er riktige å bruke i de 

ulike casene

• Indikatorer kan også brukes til å etablere et felles begrepsapparat/språk, 

samt skape åpenhet og mulighet for benchmarking…



• Hvis «Østover» er 

riktig retning – hvor 

beveger jeg meg 

da?? 

De bør si noe om

riktig retning…

• Hva er viktigst å 

unngå? (å bevege seg vestover…!) 

Ø



Indikatorer…

• Rapportering på indikatorer har som formål å holde oversikten internt og 

kommunisere framdriften eksternt 

• Det mangler en standardisert måte å klassifisere hva indikatorer 

faktisk måler - en felles taksonomi

• Har man en taksonomi med klassifiseringsforslag kan det hjelpe til med å 

forstå hvilke typer evalueringer visse indikatorer passer til og ikke. 



De bør være balanserte

(og med det mener jeg:)

La oss si at vi som 

Asker, har noen 

SATSINGSOMRÅDER

MED HOVEDMÅL

(basert på FN-målene)



Hvert område/ 

hovedmål har noen 

tilhørende delmål 

man må jobbe med 

for å levere hele 

hovedmålet

Delmål 1

Delmål 2

Delmål 3

Delmål 4

Delmål 5



Indikatorer og målemetoder forteller oss 

hvordan vi nærmer oss måloppnåelse, MEN…

Det er ofte svært ulikt tilfang 

av tilgjengelige 

data/indikatorsett for hvert 

delmål, noe som gir ulik 

mulighet til å gi nøyaktige 

analyser. 

Delmål 5

Delmål 4

Delmål 3

Delmål 2

Delmål 1



Nå finnes det likevel mange indikatorsett for 

bærekraft…
Kanskje FOR mange, til og med… 



De fleste kjenner til disse: (noen finnes i Framsikt allerede)



Men, det finnes mange flere indikatorsett…

https://www.globalcitiesinstitute.org/blog/gci-and-wccd-to-launch-new-iso-standards-for-smart-resilient-cities-alongside-iso-37120-revision


Koordinert av: Støttet av:

Jeg nevner spesielt indikatorene fra United 4 

Smart Sustainable Cities (U4SSC)

U4SSC er et FN-initiativ 

som er koordinert av ITU, 

UNECE og UN-Habitat. 

Programmet jobber med å 

fasilitere overgangen til 

smarte og bærekraftige 

byer og lokalsamfunn. 



Fordi 12 norske byer/kommuner måler seg nå etter U4SSC-

indikatorene

Økonomi

▪ IKT-infrastruktur

▪ Vann og avløp

▪ Elektrisitetsforsyning

▪ Transport

▪ Offentlig sektor

▪ Innovasjon

▪ Yrkesdeltakelse

▪ Avfallshåndtering

▪ Bygg

▪ Byplanlegging

Miljø

▪ Luftkvalitet

▪ Vann og avløp

▪ Avfallshåndtering

▪ Miljømessig kvalitet

▪ Friluftsområder og 

natur

▪ Energi

Samfunn og kultur

▪ Utdanning

▪ Helse

▪ Kultur

▪ Boforhold

▪ Sosial inkludering

▪ Beredskap og 

samfunnssikkerhet

▪ Matsikkerhet

Dimensjon

Kategori

54 Kjerneindiktatorer + 37 avanserte indikatorer

20 på Smart + 32 på Struktur + 39 på Bærekraft

132 Datainnsamlingspunkter



Det skal altså ikke stå på tilfanget av 

indikatorer…
Men HVA er det de faktisk indikerer…?



Som vi har sett, kan faktisk ikke alle FN-

indikatorene måles ennå..

• Etter at bærekraftsmålene ble utviklet, jobbet FNs Inter-agency Expert Group on 

Sustainable Development Goals (IAEG-SDGs), ledet av FNs statistikkommisjon, 

arbeidet med å identifisere 242 globale indikatorer for å måle framdriften mot å nå

de 17 målene med sine 169 tilkoblede delmål.

• IAEG kategoriserte indikatorene i tre “nivåer” (Tiers) 

• De som har en klar metode for datainnsamling, og innsamlede data som

støtter dem (TIER I)

• De som har en etablert metode, men ingen regelmessig datainnsamling

(TIER II)

• De som verken har en klar metode eller regelmessig datainnsamling

(TIER III)
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Indikatorene er også svært ulike

Det bør være logisk og relevant sammenheng mellom indikatoren og effekten en ønsker å få.

• Derfor viktig å være tydelig på hva indikatoren faktisk måler/indikerer.

• Kan være vanskelig å skille virkningene fra andre påvirkningsfaktorer.

Indi-

kator
Effekt

Indi-

kator
Effekt

Mer utfordrende med «lang avstand» mellom indikatoren og effekten en vil påvise.

Tydeligere sammenhenger når det er «kort avstand» mellom det som måles og det en vil påvise.



Det er også veldig ulikt indikatortilfang til hvert delmål

Ingen indikatorer på samfunnseffekt

Indikatorer på «alle nivåer»

Kun indikatorer på samfunnseffekt



Noen har 

«sortert» flere 

indikatorsett 

for å vite mer 

om dem. 

Vi trenger en 

slik felles 

sorterings-

modell eller 

«taksonomi», om du er litt 

nerd, slik som meg … ☺

Indikator

Indikatorens

«utviklings-

fokus»
(Hva sier 

indikatoren mest 

om?)

Bærekraft ?

Sosialt

Miljømessig

Økonomisk

«Smarthet» ?

Hard (Dingser og 

infrastruktur)

Myk (Folk, kompetanse mm)

Indikatortype
(hva måler 

indikatoren mest, 

innsats eller 

effekt?)

Input

Prosess

Output

Resultat

Effekt

Tjeneste-

sektor

(For hvilke(t) 

tjeneste-

område(r) er 

indikatoren mest 

gyldig?)

• Naturlig miljø

• Bygget miljø

• Vann og avfall

• Transport

• Energi

• Økonomi

• Utdanning, kultur, innovasjon og 

vitenskap

• Helse, velvære og trygghet/sikkerhet

• Styring og innbyggerinvolvering

• IKT

Noe finnes i 

Framsikt

i dag



Sorterer vi, kan vi f.eks finne ut hva 

indikatorsettene egentlig måler:



Bærekraftig eller smart? (Eller begge deler?)



Andre «sorteringsnøkler» (klassifiseringer) kan være:

• FNs hoved- og delmål (finnes noe i Framsikt i dag)

• Nivå på dataene som er samlet inn (Nasjonalt, 

regionalt, kommunalt, by/lokalsamfunn…)

• Tilgjengelighet på data (Tier I, Tier II, Tier III)

• Frekvens på innsamlingen (2.hvert år, årlig, 

kvartal/tertial, månedlig, ukentlig, daglig, sanntid…)

• …(sikkert flere)



Derfor jobbes det på nasjonalt plan –
Departementer, KS og SSB

Sammen med bl.a. Asker, Ålesund, Trondheim, Møre og Romsdal m.fl.



Departementene har bestilt noe – KS vil bestille mer

• SSBs prosjekt:

• går fram til mai 2020 og leverer et antall indikatorer pr. bærekraftsmål

• oppdragsgiver er de (12?) departementene som har ansvar for de    

ulike bærekraftsmålene

• tallene vil i hovedsak være tall på nasjonalt nivå

• KS har søkt FoU-midler til:

• å jobbe videre med dette for å tilgjengeliggjøre tall på regionalt/ 

kommunalt nivå

• tidsrammen er foreløpig «i løpet av 2020»

• to leveranser – taksonomi og utvidet indikatorsett

Vi får vite 

mer den 

29.11 (KMD) 

og

03.12 (KS)



Men, vi jobber også internasjonalt med dette –
U4SSC, OECD og EU..(?)

Sammen med Asker, Viken, Ålesund, Trondheim og Møre og Romsdal 

m.fl.



Aktører, hattekamper og revirer…

• FN

• U4SSC (UN-Habitat, ITU og UNECE + 13)

• OECD

• EU SCC1
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Kan vi få disse til å enes om en 

taksonomi, har vi kommer LANGT ! I løpet 

av 2020 vet vi hvordan det gikk…
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