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Referat fra Topplederforum 3 

Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og tidsfrist:  

1. Velkommen 
Statsråd Gjelsvik åpnet møtet og informerte om at 

referater heretter skal godkjennes skriftlig, slik at de 

kommer raskere enn hittil. 

 

KDD sender referat-

utkast til deltakerne for 

godkjenning. 

2. Oppfølging fra forrige møte 
Som oppfølging av forrige møtes tema sysselsetting, 

kompetanse og inkludering har Vennesla kommune, 

ForUM og LNU utarbeidet et notat om 

levekårsutfordringer, tilhørighet og lokalsamfunn. 

Forumet tok oppfølgingspunktene i notatet til 

etteretning. 

 

Notatet er offentliggjort 

på 

berekraft.regjeringen.no.  

3. Dagens tema: Ansvarlig forbruk 
I en global sammenlikning skårer Norge godt på de 

fleste bærekraftsmålene, men dårlig på mål 12 om 

ansvarlig forbruk og produksjon. Dette henger sammen 
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Side 2 

med vår høye levestandard: Mye penger gir et høyt 

forbruk. Diskusjonen tok utgangspunkt i tre 

problemstillinger: 

- Hvordan styrke virksomheters arbeid med å ivareta 

menneskerettigheter, klima og miljø i produksjon av 

varer og tjenester i Norge og i utlandet? 

- Hvordan bør avveiningen være mellom lav pris og 

andre hensyn når private og offentlige virksomheter 

foretar sine innkjøp? 

- Hvordan kan vi legge til rette for at innbyggerne 

utvikler et mer bærekraftig forbruksmønster? 

 

Forumet tok bl.a. opp disse problemstillingene: 

- Den norske åpenhetsloven og EUs forslag til 

aktsomhetsdirektiv pålegger bedrifter å foreta 

aktsomhetsvurderinger og å informere om dem. Det 

stilles krav til statseide selskaper og til bruken av 

offentlige virkemidler for innovasjon. Veiledning for 

å møte reguleringer etterlyses.  

- Utfordringene er internasjonale. Det er nødvendig å 

arbeide med hele verdikjeden, da 70% av all handel 

skjer over grenser. 

- Offentlig sektor har innkjøpsmakt og bør bruke 

denne til å fremme gode løsninger. Det arbeides 

med nytt regelverk for anskaffelser. Balansen 

mellom økonomiske, miljømessige og sosiale 

hensyn må gjøres i hver sak og ut fra modenheten i 

markedet. 

- Gode løsninger er ikke alltid dyrere. Vi trenger 

konkurranse blant bærekraftige leverandører. 

- Bærekraftig produksjon er grunnlaget for 

bærekraftig forbruk. Det arbeides med metoder for å 

bedømme miljøavtrykk ved matproduksjon. 

- Ombruk og gjenvinning må stimuleres som 

alternativ til bruk-og-kast. Dette krever færre 

ressurser og vil kunne være billigere. Vil skape 

jobber som krever ny kompetanse. Regelendringer 

er nødvendige for å fremme sirkulærøkonomi.  

- For stort ansvar blir lagt til forbrukeren. Forbruket i 

befolkningen er ulikt, og ansvaret derfor 

differensiert.  

- Forskningsbaserte og kvantifiserbare mål etterlyses. 

4. Neste møte 

Diskusjonen fortsetter neste gang. Tema for neste møte 

er sirkulærøkonomi. 

KDD berammer 

tidspunkt og koordinerer 

saksforberedelsene til 

neste møte.  

 


