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Vores mission

Organisationen for Økonomisk Samarbejde 

og Udvikling (OECD) er et forum, hvor 

organisationens 35 medlemslande kan 

arbejde sammen, udveksle erfaringer og 

finde løsninger på fælles problemer. 

Vi samarbejder med regeringer for at forstå, 

hvad der kan skabe økonomiske, sociale og 

miljømæssige forandringer. Vi analyserer 

og sammenligner data for at forudsige 

fremtidens tendenser. Vi fastsætter 

internationale standarder på en lang række 

områder, bl.a. inden for landbrug, afgifter 

og kemikaliesikkerhed. 

Den røde tråd i vores arbejde er en fælles 

forpligtelse over for markedsøkonomier, 

der er understøttet af demokratiske 

institutioner og har fokus på alle borgeres 

velfærd.

 

PeereValueringer

Med støtte fra OECD’s sekretariat 

undersøger og vurderer landene hinandens 

indsats med henblik på at forbedre 

deres politikker. Evalueringerne giver en 

uafhængig faktabaseret vurdering og 

målrettede anbefalinger, der skal tilskynde 

til yderligere reformer, som involverer hele 

samfundsapparatet. Evalueringerne har til 

formål at:

 z hjælpe landene med at måle deres 

resultater med hensyn til nationale og 

internationale forpligtelser

 z fremme dialogen mellem landene og 

peerlæring

 z øge landenes ansvarlighed indbyrdes 

og over for offentligheden.

Om OECD
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Om OECD

Danmark og OECD

Danmark tilsluttede sig OECD i 

1961. Landets faste repræsentation 

og nationale eksperter deltager 

aktivt i OECD’s tematiske 

arbejdsgrupper. I 2017 varetog 

Danmark formandskabet for 

OECD’s ministerrådsmøde.

OECD har på det seneste 

offentliggjort flere rapporter 

om Danmarks politikker. 

Medlemslandene har gennemgået 

og godkendt anbefalingerne på lige 

fod.

 

3

Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, 
og OECD’s generalsekretær, Ángel Gurría, på 
ministerrådsmødet den 6. juni 2017 i Paris, Frankrig.

OECD offentliggør Economic Survey of Denmark (en økonomisk undersøgelse af Danmark) 
hvert andet år samt regelmæssige evalueringer af politikker. Better Life Index (indeks for 
bedre levestandard) sammenligner levestandarden i Danmark og i andre lande.



Evalueringer af 
miljøindsatsen

OECD har siden 1992 foretaget mere end 
80 evalueringer af dets medlemslandes 
og udvalgte partnerlandes miljøindsats.

 z Assessment and Recommendations 
(afsnittet om vurdering og anbefalinger) 
opsummerer de vigtigste resultater af 
evalueringen og indeholder politiske 
anbefalinger, der kan bidrage til, at landet 
forbedrer sin miljøindsats. 

 z Key environmental trends (afsnittet om 
de vigtigste miljøtendenser) beskriver 
landets fremskridt med hensyn til at 
anvende energi og naturressourcer effektivt, 
nedbringe økonomiens kulstofintensitet, 
forvalte naturlige aktiver og forbedre miljø 
og livskvalitet.

 z I Environmental governance 
and management (afsnittet om 
miljøforvaltning) gennemgås 
landets miljøforvaltningssystem og 
rammelovgivning, og der ses nærmere på, 
hvordan landet sikrer, at miljølovgivningen 
overholdes.

 z Towards green growth (afsnittet om vejen 
til grøn vækst) beskriver landets indsats 
for at integrere miljøet i den økonomiske 
politik og fremme en grønnere økonomi, 
f.eks. ved at anvende afgifter og andre 

prissætningsinstrumenter.

De enkelte lande vælger desuden to områder, 

der undersøges nærmere. Danmark har valgt:

 z Affald, materialeforvaltning og cirkulær 
økonomi

 z Kemikalieforvaltning

HVad består eValueringerne af?
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     OECD holder et spejl op for vores ansigter og viser os ikke blot, hvad vi gør rigtigt 
på nuværende tidspunkt, men også hvad der kan forbedres: f.eks. med hensyn til 
kvaliteten af vores vand, jord og luft. 

Sharon Dijksma, Nederlandenes miljøminister

seneste Publikationer

«
»

offentliggøres i 2018: Den Tjekkiske Republik, Ungarn.

      i 2019: Australien, Tyrkiet, Indonesien og Letland.  
  

Den omhandlede miljøforvaltning (luft, vand, natur og 
biodiversitet), integrering af miljøspørgsmål i økonomiske 
og sociale politikker samt det internationale samarbejde. 

Den kommende evaluering af Danmarks miljøindsats gør 
status over udviklingen siden 2007.
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     Rapporten giver os et udefrakommende perspektiv på de problemer, vi 
diskuterer, og hjælper os til at se dem i det rette lys. Den vil også hjælpe os i 
praksis som en køreplan til at forbedre vores miljøpolitikker. 

Ezio Costa, administrerende direktør for den chilenske ngo FIMA 

«
»



Evalueringens vigtigste trin

2018

forberedelse af eValueringen og informationsindsamling

 z Udvælgelse af detaljerede kapitler og fastlæggelse af 

tidsplanen.

 z Svar på spørgeskemaer i samarbejde med relevante 

ministerier og organer.

 z Data- og dokumentindsamling.

 z Tilrettelæggelse af evalueringsmissionen med deltagelse af et 

team af analytikere og specialister, herunder eksperter fra to 

lande, der deltager i evalueringen.

November
2018

eValueringsmission

 z Møder med miljøpolitikkens interesserede parter: 
repræsentanter for Miljø- og Fødevareministeriet, andre 

ministerier, statslige organer samt uafhængige eksperter, 

repræsentanter for ngo’er, industrien, fagforeninger og 

subnationale myndigheder.

 z Feltbesøg på baggrund af et udvalgt detaljeret emne.

Evalueringsmission i Rotterdam, 
Nederlandene, 2015

Feltbesøg i Edmonton, Canada, 2017
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April 2019

udkast til raPPorten

 z Udkastet til rapporten forelægges for den danske regering og 

repræsentanter for OECD’s Working Party on Environmental 

Performance (miljøindsatsarbejdsgruppen).

13.-15. 
maj 2019

PeereValuering

 z Rapporten præsenteres for arbejdsgruppen samt en delegation 

på højt niveau fra Danmark.

 z De delegerede drøfter og stiller spørgsmål til de emner, der er 

omfattet af evalueringen.

 z Godkendelse af evalueringens afsnit om vurdering og 
anbefalinger, som afspejler OECD-medlemslandenes samlede 

synspunkter.

Alle OECD’s medlemslande og Europa-
Kommissionen er repræsenteret 
i Working Party on Environmental 
Performance (miljøindsatsarbejdsgruppen). 
Evalueringens afsnit om vurdering og 
anbefalinger godkendes af arbejdsgruppen. 
Rapporten offentliggøres under OECD’s 
generalsekretærs ansvar.

4. 
kvartal 
2019 

offentliggørelse

Working Party on Environmental Performance
(miljøindsatsarbejdsgruppen) 
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Politisk møde

Marts
2019

 z Drøftelser på højt niveau af de vigtigste resultater og 

anbefalinger i evalueringen af miljøindsatsen.

 z Rapporten offentliggøres og er frit tilgængelig for 

civilsamfundet og medierne. 

 z Pressekonference, udgivelse af folder med højdepunkter samt 

andre kommunikationsværktøjer.



Evalueringerne af miljøindsatsen 
giver en uafhængig vurdering og 
målrettede anbefalinger, der sigter 
mod at forbedre politikker, som kan 
påvirke miljøet.

Den tredje evaluering af Danmarks 
miljøindsats gør status over 
udviklingen siden 2007. 

OECD’s medlemslande godkender 
anbefalingerne i rapporten i maj 
2019.
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