
 
 

 

Møtereferat 

 
 

Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og tidsfrist:  

 

1. Godkjenning av referatet fra forrige møte 

Referatet fra første møte i Topplederforum ble godkjent, 

og vil bli publisert på regjeringens bærekraftsider.  

 

2. Energi og konsesjonsprosesser 

KS, NHO og Naturvernforbundet presenterte sitt felles 

notat om behovet for raskere, bedre og mer 

kunnskapsbaserte konsesjonsprosesser ved utbygging 

av fornybar energi. Notatet legges ut på regjeringens 

bærekraftsider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  16. september 2022 Fra/til:  12:30-14:30 

Møteleder:  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn 

Gjelsvik  

Referent:  Jesper Tangenes Bæverfjord 

Saksnr.:  

Til stede:  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, KDD 

Statssekretær Bjørg Sandkjær, UD 

Barne- og familieminister Kjersti Toppe, BFD 

Kunnskapsminister Tonje Brenna, KD 

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen, NFD 

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen, OED 

Statssekretær Maria Schumacher Walberg, AID 

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie, NHO 

Styreleder Gunn Marit Helgesen, KS 

LO-sekretær Are Tomasgard, LO 

Direktør Kim N. Gabrielli, UN Global Compact Norge 

Daglig leder Kathrine Sund-Henriksen, ForUM 

Styreleder Margrete Bjørge Katanasho, LNU   

Leder Mette Halskov Hansen, SDG Norge  

Leder Bjørn Gimming, Norges Bondelag 

Leder Truls Gulowsen, Naturvernforbundet 

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg, Caritas 

Varaordfører Eivind Drivenes, Vennesla kommune 

Leder Henning Skau, ONF 

Daglig leder Janne Skei, SAFO 

Administrerende direktør Nikolai Utheim, Coor Norge 

  

 



 

 

 
Side 2 

UNGC og Bondelaget vil utarbeide et notat om 

eiermodeller ved energiutbygging som mulig virkemiddel 

for å redusere konfliktnivået. 

 

Utviklingen på området tas opp på nytt på et senere 

møte. 

UNGC, Bondelaget 

og KDD avtaler 

oppfølgingen. 

3. Sysselsetting, kompetanse og inkludering 

Det ble innledet på tre tema:  

• Økende ulikhet 

• Hvordan få flere i arbeid 

• Hvordan sikre rett kompetanse 

 

Inntektsforskjellene har økt de siste årene, antall barn i 

fattige familier har økt og den sosiale mobiliteten har 

gått ned. Universelle ordninger som barnehage, skole 

og helsetjenester bidrar til å skape et mer 

inkluderende samfunn med mindre sosial ulikhet.  

Utdanning er bærekraft i sin natur, en nøkkel til 

arbeidslivet og økonomisk selvstendighet. Det er behov 

for flere yrkes- og fagskoleutdannede. Norge har den 

laveste arbeidsløsheten siden 2008. Det er stor 

etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig er det mange 

som står utenfor, men som vil inn i arbeid.  

 

Forumet peker særlig på disse mulighetene og 

utfordringene: 

• Yrkesfaglig utdanning som integrerings- og 

sysselsettingstiltak. 

• Tiltak som kan gi funksjonshemmede lik tilgang til 

utdanning i praksis. 

• Skape lokalsamfunn som gir tilhørighet. 

• Frivillig sektors rolle i integreringsarbeidet. 

• Forebygging og tidlig innsats bedrer unges 

forutsetninger i arbeidsmarkedet når de blir eldre. 

 

Det utarbeides to notater til drøfting på et senere møte: 

• Bedre inkludering i arbeidslivet – SAFO, LO og Coor 

• Levekårsutfordringer, tilhørighet og lokalsamfunn  – 

ForUM, LNU og Vennesla kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFO, LO, Coor og 

KDD avtaler 

oppfølgingen av tema 

inkludering. 

 

ForUM, LNU, 

Vennesla kommune 

og KDD avtaler 

oppfølingen av tema 

levekår. 

4 Konklusjon 

Det planlegges et tredje møte i Topplederforum ved 

årsskriftet, med ansvarlig forbruk som tema. 

 

Arbeidsformen videreføres, med oppfølging av tidligere 

tema pluss et nytt tema. 

 

 


