
 
 

 

Møtereferat 

 
 

Topplederforum for bærekraftsmålene - møte 1 

Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og tidsfrist:  

 

1. Mandat 
Følgende mandat legges til grunn for arbeidet: 
 Topplederforum er en møteplass for arbeidet med 

bærekraftsmålene og skal legge til rette for 
samarbeid mellom arbeidslivets parter, frivillige 
organisasjoner, næringslivet, forskningsaktører, 
kommunesektoren og staten.  

 Topplederforum skal bidra til felles og omforent 
kunnskapsgrunnlag og felles forståelse av 
sammenhengen mellom målene og de dilemmaer, 
målkonflikter og interessemotsetninger som ligger 
innebygd i 2030-agendaen.  

 

Dato:  1. juni 2022 Fra/til:  08:00 - 10:00 

Møteleder:  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn 

Gjelsvik 

Referent:  Seniorrådgiver Jesper 

Bæverfjord 

Saksnr.:  

Til stede:  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, KDD 
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, UD  
Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus, KLD 
Næringsminister Jan Christian Vestre, NFD 
Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, NFD 
Politisk rådgiver Ingrid Marie Vaag Endrerud, KD  
Statssekretær Amund Vik, OED 
Administrende direktør Ole Erik Almlid, NHO  
Styreleder Gunn Marit Helgesen, KS 
Direktør Kim N. Gabrielli, UN Global Compact Norge  
Daglig leder Kathrine Sund-Henriksen, ForUM  
Styreleder Margrete Bjørge Katanasho, LNU  
Leder Bjørn Gimming, Norges Bondelag  
Leder Mette Halskov Hansen, SDG Norge  
Konsernsjef Steffen Syvertsen, Agder Energi 
Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune 
Leder Truls Gulowsen, Naturvernforbundet 
Direktør Cecilie Bjelland, Samfunnsbedriftene Energi 

 

Fraværende:  Leder Peggy Hessen Følsvik. LO 

Kopi:   

 



 

 

 
Side 2 

 Topplederforum skal drøfte hvordan ulike aktører 
kan bidra til å nå bærekraftsmålene, deling av beste 
praksis og identifisere mulige synergier mellom 
aktørene.  

 Topplederforum skal gi råd og anbefalinger til 
organisasjoner, næringsliv, forskning og myndigheter 
om arbeidet med bærekraftsmålene.  

 Topplederforum skal respondere på konkrete saker 
dersom de blir bedt om dette.  

 Topplederforum skal gi innspill til rapporteringen til 
FN hvert fjerde år. 

Det kan være aktuelt å justere mandatet på et senere 
tidspunkt.  

2. Energiforsyning – klima, natur og konkurransekraft 
Vannkraften var tidlig avgjørende for Norges 
industrialisering, og vi har hatt betydelige kraftoverskudd 
og lave energipriser. Prisene har steget kraftig de siste 
to årene. Samtidig vokser det fram nye kraftkrevende 
næringer. Økonomien går godt etter pandemien. 
Dessuten har Russlands invasjon av Ukraina ført til 
ytterligere økte energipriser. 
 
Selv om snøsmelting og økt nedbør bidrar til å begrense 
konsekvensene av økte energipriser i Norge, forventes 
det at de høye prisene vil vedvare gjennom året og at 
kraftmarkedet kommer til å være volatilt. For å sikre 
stabile leveranser og lave priser må det bygges ut mer 
kraft på land og til havs. Kapasiteten i overføringsnettet 
må økes.  
 
Kraftutbygging er avhengig av samarbeid mellom 
bransje og myndigheter. Tempo og forutsigbarhet er 
utfordringer. Naturen bør skånes så godt det lar seg 
gjøre ved utbygging av ny kraft, og oppgradering av 
eksisterende kraftverk bør prioriteres.  
 
Individer, bedrifter og offentlige aktører trenger 
kunnskap for å ta mer energieffektive valg. Den 
rimeligste energien er den vi ikke bruker.  
 
Forumet peker særlig på disse mulighetene og 
utfordringene: 
 Kompetanse og utdanning for langsiktige behov. 
 Biogass som energikilde, basert på råvarer fra 

landbruk og fiskeri. 
 Muligheter å selge overskuddskraft fra 

småskalaproduksjon. 
 Samspillet mellom forvaltningsnivåene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Side 3 

 Eierskap i lokalsamfunnene og blant innbyggerne - 
modeller som kan gjøre kraftutbygging mer 
populært.  

 Kortere tid for plan- og konsesjonsprosesser. 
 Europeisk og nordisk energisamarbeid. 
 «Pakkeforløp» som gjør at ukontroversielle 

investeringer realiseres raskere.  
 
Effektivisering av prosessen for utbygging av ny kraft 
bør prioriteres i arbeidet videre. NHO, KS og 
Naturvernforbundet vil legge frem et notat om 
prosessen, lokal forankring og hvordan naturen kan 
bevares i møtet med behovet for mer fornybar 
kraftproduksjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NHO, KS og 
Naturvernforbundet  
legge frem et notat til 
det neste møtet i 
Toppledeforum. 
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