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Forum for utvikling og miljø er et religiøst og partipolitisk uavhengig nettverk som 
består av rundt 50 norske organisasjoner. Til sammen representerer vi et stort og 
kunnskapsrikt mangfold innen miljø, utvikling, fred og menneskerettigheter. Våre 
medlemmer representerer samlet sett en stor del av Norges befolkning. 

ForUM-fellesskapet bruker sin tyngde, bredde og samlede kunnskap til å fremme vår 
visjon om en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solida-
ritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne. 

Bærekraftig utvikling innebærer å imøtekomme dagens behov uten å forringe 
mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Helt siden 
Brundtlandkommisjonen satte begrepet på dagsorden i 1987, har ForUM utviklet og 
fremmet tverrfaglige anbefalinger fra norsk sivilsamfunn om bærekraftig utvikling. 

Vårt formål:
 
ForUM-fellesskapet skal, i henhold til vedtektene § 2.2.:
 
• legge til rette for felles politikkutvikling i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål
• drive politisk påvirkning på prioriterte områder
• være et faglig kompetansemiljø på internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål
• være en sentral møteplass for freds-, miljø- og utviklingsorganisasjoner i Norge

Om Forum for utvikling  
og miljø
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2021 ble, i likhet med 2020, et år preget 
av pandemien. Forskjellene i verden økte 
og arbeidet med bærekraftsmålene ble 
satt enda mer tilbake. Vaksiner ble delt 
ut i hurtig tempo i rike land, mens de 
som ikke hadde penger nok en gang ble 
stående igjen bakerst i køen. I ForUM-
fellesskapet fortsatte vi å jobbe for våre 
langsiktige mål, samtidig som «koro-
na-temaer» som vaksinefordeling og 
sivilsamfunnets tilgang til digitale møter 
ble høyt prioritert.

Vi er utrolig stolte over å få lov til å 
sammen lede arbeidet i ForUM. Det er så 
inspirerende å se hvor mye vi kan få til i 
fellesskap! Arbeidsgruppene har alle klart 
seg godt gjennom pandemien og digitale 
møter. Framover håper vi at vi primært 
kan møtes fysisk, samtidig som en positiv 
side ved digitale/hybride møter er at det 
nå er enklere for medlemsorganisasjoner 
utenfor Oslo å være en aktiv del av 
fellesskapet. 

I denne årsmeldingen tas du gjennom 
vårt arbeid i 2021, fordelt på tekster om 
hver av tematikkene ForUM jobber med. 
Hvert tema har sine særskilte prosesser 
og problemstillinger som krever forskjel-
lige strategier. Likevel henger alt sammen 
med alt, og vi jobber med å fremheve 
sammenhengene og utfordringene som 
skapes mellom tematikkene.

Bærekraftsmålene skal skape rammen 
rundt alt vi gjør, men arbeidet med den 
nasjonale handlingsplanen for bære-
kraftsmålene i 2021 har vist nettopp 
hvor viktig det er å også ta tak i målkon-
flikter og samstemthet. Bærekraftige 
matsystemer er en forutsetning for å 
oppnå bærekraftsmålene, men også en 
av mange områder hvor det trengs nye 
løsninger for å kunne stoppe naturkrisa. 

I arbeidet med natur arbeidet ForUM 
både med globale løsninger på marin 
forsøpling og naturbaserte løsninger. 
Ingen av disse er mulig uten et ansvarlig 
næringsliv med sivilsamfunn som 
vaktbikkje. Den rollen ga i 2021 store 
gjennomslag i arbeidet med et ansvarlig 
oljefond. I 2021 kom også utviklingsfi-
nansiering på dagsorden da regjeringen 
foreslo å bruke av bistandsbudsjettet 
til klimafinansiering. ForUM og sivil-
samfunnet var på banen for å hindre 
at disse to settes opp mot hverandre. 
På klimafeltet må både kutt hjemme og 
klimafinansiering ute bli mer ambisiøse.

Tematikkene ForUM jobber med har 
nedslagsfelt både nasjonalt og inter-
nasjonalt, og de to går hånd i hånd i 
vårt arbeid. Naturfeltet har fått mye 
fokus i det internasjonale arbeidet også 
i 2021 i forbindelse med at vår fagråd-
giver er koordinator for ikke-statlige 
organisasjoner i UNEP. ForUM hadde 
også en nøkkelrolle i å organisere norsk 
sivilsamfunn under COP26 i Glasgow. 
Sivilsamfunnets handlingsrom er et 
strategisk satsningsområde i ForUM, 
og i 2021 ga vi ut en rapport om norsk 
sivilsamfunns meningsfylte deltakelse i 
internasjonale forhandlinger, som danner 
et faglig grunnlag for å styrke denne.

I 2021 ble ForUM-fellesskapet enda 
større, hjertelig velkommen til dere i de 
nye medlemsorganisasjonene! Vi ser 
fram til mange gode diskusjoner med 
alle organisasjonene i 2022, der vi kan 
utfordre hverandre og i fellesskap komme 
fram til gode løsninger. Sammen skal vi 
sørge for at sivilsamfunnet setter agen-
daen og at vi får gjennomslag for sakene 
våre. Vi jobber tross alt med det viktigste 
i verden – en bærekraftig utvikling der 
både mennesker og jorda blir ivaretatt. 

Forord v/styreleder og 
daglig leder

Eirik Lindebjerg, styreleder i Forum for 
utvikling og miljø. Foto: WWF Verdens 
naturfond. 

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i 
Forum for utvikling og miljø.
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Seire i 2021

Åpenhetsloven ble vedtatt!
10. juni vedtok Stortinget åpenhetsloven for næringslivet, 
som vil bli implementert fra 1. juli 2022. Loven er blant de 
mest progressive av sitt slag i verden, og er en stor seier 
fordi den forplikter selskaper til å være åpne om hvordan 
de jobber for å unngå menneskerettighetsbrudd i sine 
produksjonskjeder.

Sivilsamfunnet vurderte status for bærekraftsmålene 
i Norge
ForUM fikk i oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-
departementet å koordinere sivilsamfunnets vurderinger 
av Norges innsats på alle bærekraftsmålene, som ble 
inkludert i Norges offisielle VNR-rapport til HLPF i juli. 
Vurderingen inkluderte mer enn 80 organisasjoner i 17 
ulike arbeidsgrupper, en for hvert av bærekraftsmålene, 
og beskrev både fremgang, stillstand og tilbakegang. 
Sivilsamfunnet listet også opp tiltak som trengs for å 
oppfylle hvert av målene. 

Forhåndsfiltrering i Oljefondet!
Fondet skal begynne å forhåndsfiltrere selskaper med 
bærekraftsrisiko. Det betyr at man nå skal vurdere 
risikoen for bl.a. menneskerettighetsbrudd og miljøforu-
rensning i alle nye selskaper fondet vurderer å investere 
i. Dette er en stor seier for ForUM-felleskapet og norsk 
sivilsamfunn som har arbeidet for dette i årevis.

Økt engasjement rundt naturkrisa
Natur fortsetter å stige på agendaen, og har høsten 
2021 til og med vært oppslag i Nytt på nytt. Det er et 
tydelig skille hvor naturkrisa nevnes i samme åndedrag 
som klimakrisa, og økt forståelse for alvoret. Et talende 
tegn er at ordet «arealnøytral» kom på tredjeplass på 
Språkrådets liste over årets nyord.

Andelen penger til klimatilpasning skal dobles
I Parisavtalen står det at klimafinansieringen skal 
fordeles likt mellom utslippskutt og tilpasning, men i 
2020 gikk kun ni prosent til tilpasning. Under COP26 ble 
det vedtatt at andelen til klimatilpasning skal dobles fra 
dagens lave nivå, og selv om det er langt fra nok kan 
det betraktes som en delseier at det har vært oppmerk-
somhet rundt behovet for penger til klimatilpasning både 
her hjemme og på toppmøtet. I tillegg lanserte Norge at 
de vil gi 300 millioner kroner til klimatilpasning over 4 år, 
som også kan betraktes som et steg på veien.

Endelig en handlingsplan og et nasjonalt forum for 
bærekraftsmålene!
I juni la Solberg-regjeringen frem Norges første hand-
lingsplan for bærekraftsmålene etter at ForUM og andre 
i sivilsamfunnet har presset det frem over lang tid. 
Handlingsplanen var et steg i riktig retning, men mangler en 
helhetlig plan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene 
innen 2030. I september lanserte regjeringen et nasjo-
nalt forum for bærekraftsmålene som skal bestå av ulike 
samfunnsaktører og myndighetene, og ForUM har en fast 
plass. Slike forum er effektive i andre land som Tyskland og 
Finland, og kan bidra til å få fart på implementeringen av 
bærekraftsmålene i Norge. 

Foto: Amnesty

Bak hvert av disse gjennomslagene står mange organisasjoner sammen om viktig 
arbeid! Se hvilke organisasjoner som deltar i hver arbeidsgruppe under hvert tema. 
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I 2021 har arbeidet med bærekraftsmålene i stor grad 
handlet om Norges frivillige rapportering til FN på 
arbeidet med bærekraftsmålene (Voluntary National 
Review – VNR) og Norges handlingsplan for å nå bære-
kraftsmålene innen 2030. 
 
På starten av året, fikk ForUM i oppdrag fra Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet å koordinere sivil-
samfunnets vurderinger av Norges innsats på alle 
bærekraftsmålene. Vurderingene ble inkludert i Norges 
offisielle VNR-rapport som ble lagt fram for FN under 
HLPF i juli. Med god hjelp fra flere medlemsorgani-
sasjoner i SDG-gruppen, koordinerte vi mer enn 80 
organisasjoner i 17 ulike arbeidsgrupper, en for hvert av 
bærekraftsmålene. Vurderingene inneholdt både frem-
gang, stillstand og tilbakegang, og sivilsamfunnet fikk 
liste opp tiltak som trengs for å oppfylle målene under 
hvert bærekraftsmål. 
 
Under FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) 
fikk Norges inkluderende VNR-prosess mye oppmerk-
somhet, og vi deltok på flere seminarer der vi delte våre 
erfaringer med internasjonalt sivilsamfunn. Vi arrangerte 
blant annet et sidearrangement «Inclusive VNRs for a 
sustainable and resilient recovery» sammen med organi-
sasjoner fra andre land samt norske myndigheter. 
 
I juni la regjeringen frem Norges handlingsplan for å nå 
bærekraftsmålene innen 2030. Planen var etterlengtet, 
men dessverre for lite ambisiøs til at planen skal oppnå 

sitt formål. ForUM savnet spesielt konkrete, ambisiøse 
tiltak for å nå målene her hjemme og globalt og hvordan 
det nasjonale henger sammen med det globale. Vi savnet 
også tiltak mot å påvirke andre land negativt i deres 
arbeid med målene, flere mekanismer og tiltak for å koor-
dinere på tvers av departementer og politikkområder, i 
tillegg til at planen inneholdt svake tiltak for å sikre en 
mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling. ForUM 
var raskt ute med våre reaksjoner på planene og i slutten 
av september arrangerte vi Bærekraftsuka, der vi rettet 
søkelyset mot Norges negative påvirkning på global 
måloppnåelse. 
 
Et av tiltakene i planen var et nasjonalt forum for bære-
kraftsmålene, der ForUM har plass sammen med flere 
ikke-statlige aktører og statsråder. I desember publiserte 
vi en brief om nasjonale forum for bærekraftsmålene, der 
vi hentet erfaringer fra andre lands samarbeidsorgan for 
bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene
I 2021 har arbeidet med bærekraftsmålene i stor grad handlet om Norges frivillige 
rapportering til FN på arbeidet med bærekraftsmålene (Voluntary National Review – VNR) og 
Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. 

ForUMs arbeidsgruppe for bærekraftsmålene 
(SDG-gruppa):
FN-sambandet, Kirkens Nødhjelp, Fairtrade Norge, 
Sex og Politikk, Mellomkirkelig råd, Changemaker, 
Regnskogfondet, Spire, FORUT, Norges Kristne Råd, 
KFUK-KFUM Global, Lightup Movement, Redd Barna, 
Unicef, LNU, Strømmestiftelsen, Care, Digni, Oslosenteret 

Fra lanseringen av Norges vurdering av eget arbeid med bærekraftsmålene og handlingsplanen. Fra venstre: Anne Romsaas (KS), Nikolai Astrup (kommunal- og modern-
iseringsminister), Kim Gabrielli (UN Global Compact Norway), Dag-Inge Ulstein (utviklingsminister) og Kathrine Sund-Henriksen (Forum for utvikling og miljø). Foto: ForUM

http://sivilsamfunnets vurderinger
http://sivilsamfunnets vurderinger
http://FNs høynivåforum for bærekraftsmålene
http://«Inclusive VNRs for a sustainable and resilient recovery»
http://«Inclusive VNRs for a sustainable and resilient recovery»
http://for lite ambisiøs til at planen skal oppnå sitt formål
http://for lite ambisiøs til at planen skal oppnå sitt formål
http://Bærekraftsuka
http://brief om nasjonale forum for bærekraftsmålene
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Klimagruppas posisjonsnotat for Bonn-møtet i juni, ble 
delt med politiske ledelse og den norske delegasjonen. 
ForUMs fagrådgiver koordinerte møter med delegasjonen 
og ForUM. Det ble i etterkant skrevet en oppsummerende 
rapport. 

Likeledes ble det før COP26 skrevet et posisjonsnotat 
og i etterkant en oppsummerende rapport. ForUM holdt 
møter med politisk ledelse og delegasjonen, arrangert 
et seminar på Klimahuset, holdt klimakampanje og 
appell foran Stortinget. Vi fikk to kronikker på trykk i 
Bistandsaktuelt og i Dagsavisen. Våre politiske priorite-
ringer ble publisert i Transit. ForUM koordinerte også et 
felles innspillsbrev om klimafinansiering til de nordiske 
ministerne. 

I Glasgow koordinerte ForUM norsk sivilsamfunn. Foruten 
daglige møter, møtte ForUMs delegater klima- og miljø-
ministeren, utviklingsministeren, journalister og stortings-
representanter. ForUMs rådgiver satt i delegasjonen og 
deltok på delegasjonens morgenmøter. Underveis ble det 
skrevet fire rapporter (en, to, tre, fire) som ble delt på 
nettsiden.

I januar ferdigstilte klimagruppa posisjonsnotatet om 
naturlig karbonlagring og holdt senere et seminar om 
naturlig karbonlagring, samt skrev en tilhørende nettsak. 
Klimagruppa bidro også til notatet om naturbaserte 
løsninger. 

Klimagruppa har gitt flere høringsinnspill til Klimaplan 
2021-2030 som ble framlagt for Stortingets Energi- 
og miljøkomite og senere sendt som merknader til 
Arbeiderpartiets stortingsgruppe og skrevet om innspil-
lene i et innlegg. ForUM utarbeidet videre hørings-
svar til ny klimalov og innspill til Klimautvalget 2050. 
Klimagruppa har også bidratt til fellessaker som innspill 
til ny regjeringsplattform, statsbudsjettet og VNR.

ForUM koordinerte et samarbeid med Den britiske 
ambassaden om en mediekampanje i forbindelse med 
COP26 som resulterte i en video om barnas klimapa-
nels rapport for 2021. Vi deltok på møter med UD om 
Norges rolle i Sikkerhetsrådet opp imot klimasikkerhet 
og fulgte opp med avisinnlegg. Videre deltok vi på møter 
med EØS sin referansegruppe for miljøsaker. ForUM ble 
i 2021 medlem av Nordisk råds sivilsamfunnsnettverk, 
Klimagruppa har møttes minst en gang i måneden.

Klima
Mye av klimagruppas arbeid har i 2021 vært rettet mot den digitale 
klimakonferansen i juni i Bonn og klimatoppmøtet i Glasgow.

ForUMs klimagruppe:
WWF, Naturvernforbundet, Utviklingsfondet, Spire, Natur 
og Ungdom, KFUK-KFUM, Changemaker, Kirkerådet, 
Caritas, Redd Barna, Unicef-Norge, Extinction Rebellion, 
Besteforeldrenes klimaaksjon, Miljøagentene, Kirkens 
Nødhjelp, Det Lutherske verdensforbund, SLUG, FIVH, 
Norges kristne råd 

Sivilsamfunnet til stede på COP26 sammen med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Gjermund Øystese

http://posisjonsnotat for Bonn-møtet i juni
http://oppsummerende rapport
http://oppsummerende rapport
http://posisjonsnotat
http://oppsumerende rapport
http://Bistandsaktuelt
http://Dagsavisen
http://politiske prioriteringer
http://politiske prioriteringer
http://innspillsbrev
http://en
http://to
http://tre
http://fire
http://posisjonsnotatet om naturlig karbonlagring
http://posisjonsnotatet om naturlig karbonlagring
http://nettsak
http://Klimaplan 2021-2030
http://Klimaplan 2021-2030
http://innlegg
http://høringssvar til ny klimalov
http://høringssvar til ny klimalov
http://innspill til Klimautvalget 2050
http://innspill til ny regjeringsplattform
http://innspill til ny regjeringsplattform
http://en video
http://Nordisk råds sivilsamfunnsnettverk
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Matgruppas arbeid var i begynnelsen av 2021 sentrert 
rundt toppmøtet om bærekraftige matsystemer som ble 
holdt digitalt i september. ForUM utarbeidet et posi-
sjonsnotat som ble sendt til den norske delegasjonen. 
Julie Rødje fra Spire og Jan Thomas Odegaard fra 
Utviklingsfondet representerte ForUM i den norske dele-
gasjonen til toppmøtet. Det ble også holdt et formøte 
i Roma 26.- 29. juli som matgruppa skrev et posisjons-
notat til. I forbindelse med juni-møtet ble det sendt 
et brev til ministerne om toppmøtet om bærekraftige 
matsystemer basert på posisjonsnotatet. 

I forkant av mattoppmøtet arrangerte ForUM sammen 
med EAT et uavhengig dialogmøte om bærekraf-
tige matsystemer. Som innledere deltok blant annet 
utviklingsminister Dag Inge Ulstein, Martin Frick som er 
spesialutsending for UN Food Systems Summit 2021 og 
Gunhild Stordalen.

Som en oppfølging av toppmøtet og et frempek til 
det videre arbeidet, utarbeidet matgruppa et innspill 
til rundebordsmøtet som UD arrangerte med Agnes 
Kalibata, spesialutsending i FN for bærekraftige 
matsystemer. Brevet kan leses her. 

ForUM har vært representert ved Arvid Solheim fra FIAN 
under FAOs årlige matsikkerhetsmøte CFS, hvor frivillige 
retningslinjer for mat og ernæring endelig ble vedtatt. 
Gruppa har hatt møter hver 6. uke i 2021. Representanter 
fra matgruppa bidro også godt inn mot klimatoppmøtet 
i Glasgow med å arbeide for at agroøkologi skal komme 
inn i avtaletekstene. 

Bærekraftige matsystemer
I 2021 fokuserte matgruppa på FNs toppmøte om bærekraftige matsystemer. I 
tillegg ble arbeidet med agroøkologi tatt med inn i klimatoppmøtet i Glasgow.

ForUMs matgruppe: 
Utviklingsfondet, Spire, Norges vel, FIAN, Besteforeldrenes 
klimaaksjon, Kreftforeningen. Forbrukerrådet, FIVH, 
Caritas, Redd barna

Øverst t.v. Logo for FNs toppmøte for bærekraftige matsystemer. Foto: Ivan Bandura/Unsplash

http://ForUM utarbeidet et posisjonsnotat
http://ForUM utarbeidet et posisjonsnotat
http://krev et posisjonsnotat til
http://krev et posisjonsnotat til
http://her
http://FAOs årlige matsikkerhetsmøte CFS
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Naturgruppa har hatt flere treffpunkt med både politisk 
ledelse og forhandlingsdelegasjonen, samt levert skrift-
lige innspill på både prosess og innhold i forhandlingene. 
ForUM har bidratt med koordinering og utarbeidelse av 
innspill fra internasjonalt sivilsamfunn, inkludert møter 
med både presidentskapet og myndighetsorganer som 
EU-kommisjonen. Sabima representerte ForUM i den 
norske delegasjonen under første del av naturtoppmøtet 
(CBD COP15 del1) i oktober. 
 
I februar ble ForUMs rådgiver Ingrid Rostad valgt som en 
av to koordinatorer i major group for NGOs, den største 
gruppen i FNs miljøprogram. Som del av vervet bidrar 
Ingrid til koordineringen av hele sivilsamfunnets arbeid. 
Dette har gitt ForUM gode muligheter til å etablere 
kontakt med flere organisasjoner som arbeider på feltet 
og bidra konstruktivt til meningsfull deltagelse for sivil-
samfunn i FNs miljøprogram. 

Til den første, digitale sesjonen i FNs femte miljøforsam-
ling, ble Hanna Nyborg Støstad fra Naturvernforbundet 
og Ingrid Rostad fra ForUM-sekretariatet valgt til å 
representere fellesskapet. 

I januar ble en engelsk oversettelse av Naturens tilstand 
2020 ferdigstilt og sirkulert i ForUM-nettverkets ulike 

internasjonale nettverk. Gjennom året var det stor 
interesse for funnene, og metoden med skyggerappor-
tering. ForUM koordinerte flere norske sivilsamfunnsor-
ganisasjoners deltagelse i møte med OECD i forbindelse 
med deres miljøgjennomgang av Norge, og samlet felles 
prioriterte innspill. Rapporten vil være klar første kvartal 
i 2022. 
 
I starten av september deltok ForUM på ministerkonfe-
ranse om marin forsøpling og hadde et særlig ansvar for 
å koordinere og fasilitere tilgangen for representanter fra 
organisasjoner i NGO major group. 
 
Naturlig karbonlagring og naturbaserte løsninger er 
tema som har blitt mer aktuelle i den politiske debatten 
i 2021, både nasjonalt og internasjonalt. I januar ferdig-
stilte vi posisjonsnotatet om naturlig karbonlagring og i 
mars arrangerte vi et seminar om naturlig karbonlagring. 
På høsten ble det utarbeidet et posisjonsnotat om natur-
baserte løsninger. 

Natur
Forhandlingene om ny naturavtale har vært en sentral prioritering for 
arbeidsgruppa på natur, men året bar preg av stadige utsettelser og 
prosessdiskusjoner internasjonalt. 

ForUMs naturgruppe:
WWF, Regnskogfondet, Spire, Naturvernforbundet, Sabima

T.v.: Klimaminister Sveinung Rotevatn digitalt på UNEA 5.1. Øverst fra høyre: Ingrid Rostad og Hanna Nyborg Stråstad på UNEA 5.1.3. (Foto: Ulf Bjørnholm)

http://koordinatorer i major group for NGOs
http://den første, digitale sesjonen
http://en engelsk oversettelse av Naturens tilstand 2020
http://en engelsk oversettelse av Naturens tilstand 2020
http://marin forsøpling
http://posisjonsnotatet om naturlig karbonlagring
http://posisjonsnotat om naturbaserte løsninger
http://posisjonsnotat om naturbaserte løsninger
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I februar ble FACTI-panelets rapport lagt frem, med 
mange forslag som sivilsamfunn har kjempet over flere 
år. FACTI-panelet ble satt ned av Norge da vi hadde 
lederskapet i ECOSOC, og de 14 anbefalingene fra 
panelet er svært progressive. Sivilsamfunnet og ForUM 
deltok på innspillsmøte hos UD om rapporten. Dessverre 
har det gått sakte i oppfølgingen av anbefalingene.
 
Sammen med nordisk sivilsamfunnet deltok vi på vårmø-
tene til IMF og verdensbanken. I juli deltok ForUM på 
HLPF, og bistod blant annet UD med å skrive Norges 
innspill til sesjonen om “Investing in the SGDs: How 
can public and private finance be scaled up to unlock 
catalytic investments for the achievement of the 2030 
agenda”. På høsten koordinerte ForUM møter mellom 
sivilsamfunn og UD i forkant av UNGA. 
 
ForUM tilsluttet seg, sammen med ca. 30 organisa-
sjoner, et opprop for skattekonvensjon i FN initiert av 
Kirkens Nødhjelp og Changemaker. I Hurdalsplattformen 
fikk oppropet gjennomslag, og Norge har flere ganger 
vist seg som et foregangsland på feltet. Under UNGA 

signerte også ForUM et internasjonalt opprop som ble 
delt med FN-ambassadørene med samme krav. En 
FN-konvensjon om skatt og åpenhet var én av anbefalin-
gene i FACTI-rapporten, og flere organisasjoner jobber 
nå for at anbefalingen skal bli fulgt opp. 

Før regjeringen la frem sine endringer i høstens stats-
budsjett, sendte ForUM og 28 andre organisasjoner et 
brev til regjeringen der vi uttrykte vår bekymring for at 
klimafinansiering og globale fellesgoder skal finansieres 
på bistandsbudsjettet. Brevet skapte debatt i både 
Dagsnytt 18 og Politisk kvarter om bistandsprosenten, 
som ble opprettholdt i det endelige budsjettet. 

Utviklingsfinansiering
Gjennom året har ForUM fulgt internasjonale prosesser knyttet til finansiering. Det 
politiske arbeidet har vært sentrert rundt oppfølgingen av FACTI-panelets rapport.

ForUMs arbeidsgruppe for utviklingsfinansering 
(FFD-gruppa):
Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, SLUG, Tax 
Justice Network Norge

Markering foran Stortinget for en skattekonvensjon i FN

http://FACTI-panelets rapport
http://skattekonvensjon i FN
http://et brev
http://et brev


Forum for utvikling og miljø

11

ForUM har gjennom året koordinert medlemsorganisasjo-
nene i arbeidet med en nasjonal lovgivning for næringsliv 
og aktsomhetsvurderinger. Forslaget ble behandlet på 
Stortinget våren 2021, og ForUM deltok på høring og holdt 
møter i arbeidsgruppen for å koordinere organisasjonenes 
innspill. Saksordfører Tage Pettersen (H) nevnte spesifikt 
ForUMs innspill da saken ble debattert på Stortinget, og et 
nesten samlet storting vedtok loven juni 2021. 

Loven trer i kraft 1. juli 2022, og ForUM har i løpet av 
høsten fortsatt å koordinere sivilsamfunnets innspill på 
temaet opp mot regjeringsplattform og statsbudsjett. 
I dette arbeidet har ForUM også styrket dialogen og 
samarbeide med andre organisasjoner og organer, som 
bl.a. OECDs nasjonale Kontaktpunkt, Etisk Handel Norge 
og Næringsdepartementet. 

ForUM har også aktivt deltatt i Koalisjon for Ansvarlig 
Næringsliv (KAN), i kraft av å sitte i koalisjonens styrings-
gruppe. Som følge av gjennomslaget for åpenhetsloven 
er KAN i en omstillingsprosess, og ForUM har sammen 
med Amnesty tatt ansvar å videreføre koalisjonen i en 
ny modell. KAN består per i dag av over 60 selskaper og 
sivilsamfunnsaktører.

I juli ble ForUM kontaktet av det nederlandske 
forskningsinstituttet SOMO som sammen med sivil-
samfunn i Myanmar har klaget inn Telenor til OECDs 
nasjonale kontaktpunkt for brudd på retningslinjene for 
ansvarlighet i forbindelse med selskapets salg av sitt 
datterselskap i Myanmar i etterkant av militærkuppet 
i landet. ForUM er ikke selv part i klagesaken, men har 
hatt tett dialog med sivilsamfunn i Myanmar og bidratt 
med flere medieutspill for å få oppmerksomhet rundt 
saken i Norge. 

Arbeidsgruppa for ansvarlig næringsliv er en sentral 
arena for diskusjonene om MR-lov for næringslivet og 
danner plattform for en bred allianse av sivilsamfunnsor-
ganisasjoner som jobber for dette. ForUM er også medlem 
av European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), 
og har opplevd oppmerksomhet fra sivilsamfunn i flere 
europeiske land ifm. gjennomslaget for åpenhetsloven.

Ansvarlig arbeidsliv
Gruppa har i 2021 jobbet med åpenhetsloven og KAN, som resulterte i viktige 
gjennomslag. ForUM har også skapt oppmerksomhet rundt kritikkverdige 
forhold ved Telenor Myanmar-salget.

ForUMs Ansvarlig Næringsliv-gruppe:
Norges Vel, Industri og Energi, Light-up Movement, Fellesrådet 
for Afrika, LAG, FIVH, FOKUS, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, 
Plan Norge, FN-Sambandet, Redd Barna, Spire, Norges Kristne 
Råd, UNICEF, Norsk Folkehjelp, FIAN, Care, FIVAS

Feiring av gjennomslag for åpenhetsloven foran Stortinget. Foto: Amnesty International Norge

http://organisasjonenes innspill
http://organisasjonenes innspill
http://gjennomslaget for åpenhetsloven
http://selskapets salg av sitt datterselskap i Myanmar
http://selskapets salg av sitt datterselskap i Myanmar
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I løpet av våren ble risikobasert forhåndsfiltrering disku-
tert på Stortinget. Finansdepartementet var negative til 
forslaget i sin behandling av årets stortingsmelding om 
fondet, og på den muntlige høringen lanserte Norges 
Bank Investment Management (NBIM) en modell som 
sivilsamfunn stilte seg tvilende til. Vi lyktes likevel i å 
få komiteen med på en flertallsmerknad om behov for 
sterkere innsyn i NBIMs nye praksis med forhåndsvurde-
ringer, og flere av våre formuleringer og merknader ble 
brukt av komiteens mindretall.

Gjennom høsten utformet ForUMs arbeidsgruppe et nytt 
lobbynotat om SPU, som også var utgangspunkt for 
ForUMs innspill på temaet til den nye regjeringsplatt-
formen. Mot slutten av året kunngjorde NBIM at de nå 
gjennomfører risikobaserte forhåndsfiltreringer i forkant 
av alle nye investeringer, og at 9 selskaper ble valgt vekk 
som følge av risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd 
og miljøskade. 

I mars sendte vi også et innspill til ekspertgruppen 
som skal vurdere fondets eksponering for klimarisiko, 
og vi deltok sammen med andre sivilsamfunnsak-
tører på innspillsmøte med ekspertgruppen i april. 

Ekspertgruppen kom med sin rapport i august, og 
anbefalte bl.a. at fondet må sette et nullutslippsmål 
innen 2050, som må følges opp av systematisk rapporte-
ring. I etterkant har også den nye regjeringen gitt sterke 
signaler om at de vil sette et nullutslippsmål for fondet. 
Dette er en stor seier i arbeidet med å få fondet til å 
tilpasse seg klimakrisen verden står i.

I august presentert fondet et nytt forventningsdokument 
på biomangfold og økosystemer. Dokumentet er sterkt, 
og inneholder blant annet forventninger om at selskaper 
integrerer «mitigation hiararchy» i sin rapportering, og at 
selskaper regner inn dobbel materialitet. Dette utgjør en 
viktig seier for sivilsamfunnets arbeid med å få fondet til 
å ta naturkrisen på alvor.

Norge som investor
2021 var et år med svært mange gjennomslag for sivilsamfunn, med 
styrking av oljefondets etiske retningslinjer og innføringen av en risikobasert 
forhåndsfiltrering for fondets investeringer som to av høydepunktene som 
ForUM-fellesskapet har jobbet for.

ForUMs SPU-gruppe
Spire, LAG, Attac, Changemaker, Norsk Folkehjelp, FIVH, 
Besteforeldrenes Klimaaksjon, FORUT, Amnesty, Spire, 
Forut, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, SLUG, Habitat Norge, 
UNICEF, Care, Tax Justice Network, ICAN, Greenpeace, 
Natur og Ungdom, Fellesutvalget for Palestina

Feiring av gjennomslag for forhåndsfiltrering i sosiale medier

http://våre formuleringer
http://gjennomfører risikobaserte forhåndsfiltreringer
http://Ekspertgruppen
http://forventningsdokument på biomangfold og økosystemer
http://forventningsdokument på biomangfold og økosystemer
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Konsulent Tonje M. Viken fra Conow ble i slutten av 
2020 engasjert for å utarbeide en rapport om menings-
full deltagelse for norsk sivilsamfunn i internasjonale 
prosesser. Rapporten «Partnerskap, politikk og penger» 
om norske sivilsamfunnsorganisasjoners meningsfulle 
deltagelse i internasjonale prosesser ble sluppet digitalt 
22. oktober 2021. Arbeidet med rapporten har gitt oss 
tilgang til mye viktig informasjon om hvordan ForUMs 
medlemmer og andre relevante organisasjoner opplever 
samarbeidet med koordinerende organisasjoner, depar-
tement og forhandlingsdelegasjoner. Vi har også et klart 
bilde av hva slags tiltak som kan styrke deltagelsen i 
internasjonale prosesser. 

I forlengelsen av dette prosjektet er det igangsatt et nytt 
arbeid med en forskningsbasert rapport om hvordan 
sivilsamfunnets deltagelse oppfattes fra myndighetshold 
og en håndbok i meningsfull deltagelse rettet mot sivil-
samfunnsorganisasjoner. ForUM har inngått ny kontrakt 
med Tonje Viken og Conow som skal bygge videre på 
rapporten lansert i 2021. Dette arbeidet er i gang og en 
redaksjon bestående av representanter fra medlemsor-
ganisasjonene er satt ned. 

ForUM har i 2021 deltatt aktivt i internasjonale disku-
sjoner om hvordan vi kan ivareta meningsfull deltagelse 
for sivilsamfunn i internasjonale forhandlingsprosesser 
når møtene blir digitaliserte. Særlig har ForUM spilt en 
koordinerende rolle for å bidra til at erfaringer utveksles 
på tvers av prosesser, og tilrettelagt for diskusjoner om 
mulige koordinerte utspill på tvers av prosesser. Det 
er også etablert dialog med Stockholm Environment 
Institute om deres arbeid knyttet til digitale forhand-
linger, med særlig fokus på stakeholderinvolvering. 

Med utgangspunkt i funnene i rapporten og innspill fra 
medlemsorganisasjonene har rutinene for representasjon 
(delegasjonsplasser og deltagelse på møter med begrenset 
antall plasser) blitt oppdatert. Disse ble tatt i bruk og delt 
med medlemsorganisasjonene i løpet av høsten. Det er blitt 
utarbeidet en oppdatert rutine for delegasjonsplasser i 
prosesser ForUM ikke jobber aktivt med. 

ForUM har også løftet meningsfull deltakelse i en felles 
pressemelding som ble fulgt opp av Transit, (14 organisa-
sjoner krever at regjeringen garanterer plass på høstens 
internasjonale forhandlinger) og (Hvilken plass får fattige 
land og sivilsamfunn på høstens FN-toppmøter? Dette 
svarer utviklingsministeren).

Sivilsamfunnets 
handlingsrom
ForUMs arbeid med tematikken har i 2021 vært sentrert rundt produksjonen av 
en rapport om meningsfull deltakelse for norsk sivilsamfunn samt diskusjoner 
om meningsfull digital deltakelse.

Demonstrasjon for «Klimavalg 2021» foran Stortinget.

http://Partnerskap, politikk og penger
http://14 organisasjoner krever at regjeringen garanterer plass på høstens internasjonale forhandlinger
http://14 organisasjoner krever at regjeringen garanterer plass på høstens internasjonale forhandlinger
http://14 organisasjoner krever at regjeringen garanterer plass på høstens internasjonale forhandlinger
http://Hvilken plass får fattige land og sivilsamfunn på høstens FN-toppmøter? Dette svarer utviklingsministeren
http://Hvilken plass får fattige land og sivilsamfunn på høstens FN-toppmøter? Dette svarer utviklingsministeren
http://Hvilken plass får fattige land og sivilsamfunn på høstens FN-toppmøter? Dette svarer utviklingsministeren
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ForUM var en del av 94 medieoppslag i 2021. Disse 
fordeler seg på leserinnlegg, intervjuer og øvrig omtale. 
Vi ble nevnt eller sitert i nasjonale medier som NRK, 
Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv, 
Klassekampen, Vårt Land og Dagsavisen, i tillegg 
til nisjemedier som Naturpress, Transit magasin og 
Bistandsaktuelt. Pressearbeidet førte til spesielt god 
mediedekning av ForUMs deltakelse i klimatoppmøtet 
i Glasgow med to publiserte kronikker og 17 artikler 
hvor ForUM ble intervjuet eller nevnt. Vi publiserte flere 
kronikker og leserinnlegg i løpet av året, både selv og i 
fellesskap med medlemsorganisasjonene. Vi løftet saker 
som Handlingsplan for bærekraftsmålene, HLPF, klimafi-
nansiering, matsikkerhet og salg av Telenor Myanmar.

ForUMs nettsted forumfor.no hadde 20 515 besøkende 
i løpet av året, 11 37 flere enn i 2020. Dette vitner om at 
nettstedet fortsetter å være en kilde til informasjon og 
kunnskap for stadig flere. Vi publiserte 159 nettsaker 
totalt. Disse inkluderer nyhetssaker, analyser, politiske 
innspill og medieklipp. På slutten av året lanserte vi 
to nye nettsider som fungerer som publiseringsplatt-
former for ideéle organisasjoner: Jobbstillinger og 
Arrangementer. Vi forventer økt trafikk på nettstedet i 
2022 takket være de nye nettsidene.

I 2021 fikk ForUM 515 nye følgere i sosiale medier. Antall 
følgere totalt i 2021 fordeler seg slik: Facebook 3337, 
Twitter 3021 og Instagram 990. Rekkevidden i sosiale 
medier var 402 197. 
 
ForUM gjennomførte to kampanjer i samarbeid med flere 
medlemsorganisasjoner i 2021. I september gjennom-
førte ForUM og SDG-gruppa for første gang den årlige 
kampanjen Bærekraftsuka. Kampanjen satt søkelys på 
Norges negative effekt på andre lands mulighet til å nå 
bærekraftsmålene – «spillover-effekten». I oktober tok 
klimakampanjen opp temaene som klimafinansiering 
og klimarettferdighet, samt aktuelle hendelser under 
klimatoppmøtet. Begge kampanjer inkluderte aktiviteter i 
sosiale medier og arrangementer.

I 2021 fortsatte vi å arrangere webinarer og hybride 
arrangementer. De digitale arrangementene nådde bredt 
ut, med deltakere over hele landet. Opptakene som ble 
publisert på ForUMs Facebookside og YouTube-kanal fikk 
mange seere. 

ForUM sendte månedlig nyhetsbrev med aktuelle saker til 
rundt 700 abonnenter i 2021.

Kommunikasjon
I 2021 har ForUM kommunisert FNs bærekraftsmål og satt ForUM-fellesskapets 
politikk på dagsorden. Vi har fremmet våre saker gjennom tradisjonelle og 
sosiale medier, og nådd bredt ut med våre arrangementer. 

http://forumfor.no
http://Bærekraftsuka
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Foto over: seniorrådgiver Lillian Bredal Eriksen på COP26 i Glasgow. T.v. s. 14: grafikk fra klimakampanjen, t.h.: grafikk fra Bærekraftsuka
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Under årets VNR-prosess og HLPF, jobbet ForUM tett med 
partnere i NGO Major Group som bisto oss i arbeidet 
med rapporten og koordinerte vår deltagelse som sivil-
samfunn under HLPF. Sivilsamfunnsorganisasjoner med 
en koordinerende rolle i andre land, særlig i Tyskland og 
Finland, har vært en god støtte i arbeidet med nasjonale 
handlingsplan og det nasjonale forumet gjennom hele 
året. ForUM har også bidratt i SDG Watch Europe sitt 
arbeid i 2021.

ForUM er medlem av den verdensomspennende nett-
verksorganisasjonen Climate Action Network (CAN) 
som har mer enn 1500 medlemsorganisasjoner i over 
130 land. CAN arbeider med saker knyttet til klima og 
sosial rettferdighet. Deres arbeid er blant annet rettet 
mot klimatoppmøtene og andre relevante internasjonale 
FN-toppmøter, hvor de utvikler posisjonsnotat og koordi-
nerer sivilsamfunnet. ForUM deltok i 2021 i arbeidsgrup-
pemøter og spilte inn til posisjoner. Flere av medlemmene 
i klimagruppa er selvstendige medlemmer av CAN, men 
de av våre organisasjoner som ikke er medlemmer har 
også anledning til å delta på møter og har tilgang til 
informasjon via ForUM. Klimagruppa hadde god kontakt 

med og nytta av å samarbeide med CAN under klima-
toppmøtet i Glasgow. 

ForUMs rådgiver på natur Ingrid Rostad ble i 2021 valgt 
som global koordinator for gruppa for ikke-statlige 
organisasjoner i FNs miljøprogram, UNEP. Etter intern 
konstituering ble hun også oppnevnt som en del av 
ledergruppa i samarbeidskomiteen for alle gruppene 
av sivilsamfunn i UNEP. Som koordinator har hun jobbet 
for å sikre meningsfull deltakelse for sivilsamfunn i alle 
UNEPs prosesser, inkludert kapasitetsbygging, politisk 
påvirkning for å sikre adgang samt praktisk koordi-
nering på hybride og fysiske møter. Gruppa, som på 
engelsk heter Major Group for NGOs, består av rundt 
500 organisasjoner fra hele verden, og er den største av 
gruppene i FNs miljøprogram. Dette har også gitt ForUM 
god innsikt i hvordan arbeidet med natur ser ut fra andre 
land og kontekster, samt tilgang på et bredt nettverk 
som også følger andre prosesser ForUM følger. FNs femte 
miljøforsamling skulle vært avholdt i 2021, men ble delt 
i to deler; en digital som ble avholdt i 2021 og en fysisk i 
Nairobi tidlig i 2022. 

Internasjonalt samarbeid
Selv om pandemien også i 2021 har preget internasjonalt samarbeid og 
internasjonale møter, har ForUM fått til spennende samarbeid på mange 
områder.

Bilde over: Fra ministerkonferansen på marin forsøpling i Genève hvor ForUM sørget for at flere 
sivilsamfunnsrepresentanter fikk adgang og informasjon, samt koordinerte ulike grupper gjennom 
møtet. Bilde til høyre: Ingrid Rostad på ministerkonferansen.
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Før forhandlingene om regjeringsplattform gjennom-
førte ForUM en spørreundersøkelse, utført av Kantar, 
hvor respondentene svarte på en rekke utsagn knyttet 
til ForUMs temaer. På temaer som bevaring av natur og 
oppnåelse av bærekraftsmålene viste undersøkelsen stor 
støtte i befolkning til ForUMs politikk. ForUM leverte også 
egne innspill til regjeringsforhandlingene. Dagsavisen 
rapporterte om resultatene knyttet til Natur, VG og 
Bistandsaktuelt om resultatene knyttet til oppnåelse av 
bærekraftsmålene.

ForUM leverte innspill til departementet om statsbudsjettet 
før jul 2020, og brukte disse innspillene som utgangspunkt 
for våre reaksjoner og innspill til budsjettbehandlingen. 
ForUM deltok på fire muntlige høringer, og leverte skrift-
lige innspill til fem av Stortingets komiteer. Før jul sendte 
ForUM også inn nye innspill til departementene til behand-
lingen av neste års budsjettforslag. 

I løpet av høsten har ForUM også styrket sitt påvirknings-
arbeid mot Stortinget. I forbindelse med nytt Storting har 
fagrådgivere hatt fokus på å kontakte de nye komiteene 
og etablere kontakt med relevante representanter. ForUM 
fikk gjennomført noen møter før jul, og avtalt flere møter 
for 2022. Målet med strategien er å etablere tidlig kontakt 

og legge grunnlaget for påvirkningsarbeid for hele den 
inneværende Stortingsperioden. 
I forbindelse med årsmøtet i april gjennomførte vi vår 
årlige utviklingspolitiske spørretime, der representanter fra 
medlemsorganisasjonene stilte spørsmål til utviklingsmi-
nister Dag-Inge Ulstein.

Nedenfor er en liste over delegasjonsdeltakelse, skriftlige 
innspill, publikasjoner og utvalgte arrangementer og 
seminarer ForUM har stått bak i 2021. I tillegg har ForUM 
deltatt på arrangementer holdt av andre. Det har vært 
færre arrangementer og lavere deltagelse også i 2021, 
som følge av pandemien. Samtidig har flere arrange-
menter blitt avholdt i hybridformat, med en kombinasjon 
av fysisk og digital deltakelse.

Delegasjonsdeltagelse
• HLPF – Kathrine Sund-Henriksen (daglig leder i ForUM) 
og Dag Andreas Fedøy (Digni/nestleder i ForUM-styret) 
deltok i den norske delegasjonen på HLPF 6.-15. juli. HLPF 
ble arrangert digitalt.
• UNFSS – Julie Rødje (Spire/styremedlem i ForUM) og Jan 
Thomas Odegard (Utviklingsfondet) deltok i den norske 
delegasjonen under FNs toppmøte om matsystemer, som 
ble arrangert digitalt.

ForUM som endringsaktør og 
kompetansebygger
I forbindelse med stortingsvalget arrangerte ForUM valgvake for organisasjonene. 
Tross begrensninger på antall deltakere ble arrangementet godt besøkt, med over 60 
deltakere og en lang rekke av medlemsorganisasjonene bidro med sine toppledere til 
panelsamtalene. 

ForUMs valgvake på Melahuset
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• SB-møtet i Bonn (klima), Lillian Bredal Eriksen, deltok i 
den norske delegasjone. 
• COP26 – Lillian Bredal Eriksen (seniorrådgiver i ForUM) 
deltok i den norske delegasjonen på COP26 i Glasgow, 
Storbritannia.
• CBD COP15 del 1 – Stefan Norris (Sabima) deltok i den 
norske delegasjonen.
• UNEA 5-1 – Hanna Nyborg Strøstad (Naturvernforbundet) 
og Ingrid Rostad (rådgiver i ForUM) deltok i den norske 
delegasjonen.
• FAOs årlige matsikkerhetsmøte CFS – Arvid Solheim 
(FIAN) deltok.

Skriftlige innspill
• Høringssvar Klimaplan 2021-2030
• Høringssvar til oppdatering av klimalovens klimamål for 
2030 og 2050
• Innspill til ekspertgruppen om hvordan klimaendringer, 
klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke Statens 
Pensjonsfond Utland
• Innspill til plan for gjennomføring av SBSTTA 24 og SBI3
• Innspill til lov om virksomheters åpenhet og arbeid 
med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold
• Høringsinnspill til den årlige stortingsmeldingen om 
Statens Pensjonsfond Utland, Stortingets finanskomité
• Posisjonsnotat til digitalt SB52-møte
• Brev til Ine Marie Eriksen Søreide, Dag Inge Ulstein 
og Olaug Bollestad i forbindelse med toppmøte om 
matsystemer i Roma
• Anmodning til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 
om å offentliggjøre Norges posisjoner til arbeidet med FNs 
naturavtale
• Høringssvar til forslag til endringer av EU-direktivet for 
fornybar energi, 
• Innspill til den norske delegasjonen til FNs mattoppmøte 
(UNFSS) 2021
• Posisjonsnotat til den norske delegasjonen for COP26 fra 
ForUM
• Innspill fra Forum for utvikling og miljø til regjeringsfor-
handlingene
• Brev til nordiske utviklingsministere om klimafinansiering
• Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022, Finanskomiteen
• Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022, Familie- og 
kulturkomiteen
• til Statsbudsjettet 2022, Utenriks- og forsvarskomiteen
• Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022, Energi- og 
miljøkomiteen
• Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022, Kommunal- og 
forvaltningskomiteen
• Brev om klimafinansiering til regjeringen Støre signert av 
sivilt samfunn
• Høringsinnspill til Klimautvalget 2050 
• Innspill til rundebordsmøte om bærekraftige 
matsystemer,UNFSS
• Innspill til statsbudsjettet for 2023, Finansdepartementet
• Innspill til statsbudsjettet for 2023, Barne- og familiede-
partementet

• Innspill til statsbudsjettet for 2023, Klima- og miljøvern-
departementet
• Innspill til statsbudsjettet for 2023, 
Utenriksdepartementet
• Innspill til statsbudsjettet for 2023, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Posisjonsnotater
• Posisjonsnotat om naturlig karbonlagring
• Posisjonsnotat om naturbaserte løsninger
• Posisjonsnotat om vaksinerettferdighet og helhetlige 
helsesystemer
• Grunnposisjon på bærekraftsmålene

Publikasjoner
• Civil society’s assessments of the sustainable develop-
ment goals - to Norway’s Voluntary National Review 2021
• Partnerskap, politikk og penger – Norske sivilsamfunns-
organisasjoner meningsfylte deltagelse i internasjonale 
prosesser
• Brief: Nasjonale forum for bærekraftsmålene – om 
organiseringen av arbeidet med bærekraftsmålene og 
partnerskap med ikke-statlige aktører

Utvalgte møter og seminarer arrangert i 2021
• Inclusive VNRs for a sustainable and resilient recovery 
– a whole of society approach to leave no one behind. 
Sidearrangement under HLPF, digitalt, 8. juli 
• Kan COP26 redde Parisavtalen? Seminar om klimatopp-
møtet i Glasgow. Klimahuset, 27. oktober
• Helt eller skurk? Norges bidrag til at verden når bære-
kraftsmålene. Bærekraftsuka, Litteraturhuset, 28. 
september
• Utrydde fattigdom? Unge stemmer om FNs bære-
kraftsmål. Bærekraftsuka, Bølgen bærekraftssenter, 
Kristiansand, 23. september.
• Aksjon for en skattekonvensjon – overrekkelse av opprop. 
Eidsvolls plass, 22. september
• ForUMs valgvake 2021. Mela, 13. september.
• Den store utviklingsdebatten 2021. Arendalsuka, 
Bærekraftshuset 17. august
• Utviklingspolitisk spørretime med Dag-Inge Ulstein. 
Sentralen, 28. April
• ForUM & Action Track 2 - Uavhengig FN Dialogmøte - 
Food Systems Summit, 7. mai.
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Styrets beretning 2021
Svært viktig for ForUMs videre drift er en stabil økonomisk ramme og 
inngåelsen av en ny fem-årig avtale med Norad på til sammen 32,5 
millioner kroner. Dette gir en trygghet for driften i de kommende årene og 
mulighet for å øke kapasiteten på temaene medlems-organisasjonene i 
ForUM jobber med.

Styret hadde i 2021 fem styremøter og behandlet 66 saker. Det foreligger protokoll fra styremøtene. 
Fra sekretariatet mottok styret narrative og finansielle skriftlige rapporter om virksomheten og resul-
tatene. Årsmøte med ForUMs medlemsorganisasjoner ble holdt på Teams den 28. april 2021. Styrets 
arbeidsutvalg har i perioden bestått av Eirik Sandnes Lindebjerg (styreleder, WWF), Dag Fedøy 
(DIGNI/Helsingforskomitéen) og Julie Rødje (Spire). Arbeidsutvalget forbereder bl.a. dagsorden for 
styremøtene og saksbehandler innkomne forslag til delegater. Det foreligger referat fra AU-møtene.

ForUM-sekretariatet bidrar inntil videre med kontorbistand til RORG etter at deres sekretariat ble 
avviklet pr. 1. juni 2021. 

Nye medlemmer i ForUM i 2021: Strømmestiftelsen og Hei Verden ble opptatt som nye medlemmer på 
årsmøtet. Ingen utmeldinger i 2021.

Økonomi 
Informasjonsstøtten fra Norad til ForUM for 2021 var på 6,5 millioner kroner hvorav kr. 592.976 over-
føres til 2022e (ubrukte lønnsmidler). Det ble i mars 2021 inngått ny avtale om med Norad om infor-
masjonsstøtte for perioden 2021 – 2025. Avtalen sikrer ForUM et årlig tilskudd på 6,5 millioner kroner. 
Inntil 7% av det årlige tilskuddet kan brukes til administrative/indirekte kostnader. 
 
Klima- og miljødepartementet støttet vårt arbeid på klimaområdet med kr. 550.000 i 2021. Det ble 
ikke søkt om reisestøtte for 2021 og eneste internasjonale deltakelse som innebar reise var på COP26 i 
Glasgow i november. 

Kontingentinntektene fra ForUMs medlemsorganisasjoner for 2021 var på kr. 330.000. 
ForUM mottok momskompensasjon på kr. 438.993 og hadde kr. 137.337 i inntekter fra utleie av kontor-
plasser til organisasjonene RORG og Besteforeldrenes klimaaksjon.

For 2020 viser regnskapet et lite underskudd på kr. 2.192 som foreslås trukket fra egenkapitalen. Dette 
gir en senkning i egenkapital fra kr. 2.213.704 ved utgangen av 2020, til kr. 2.211.512 pr. 31.12.2021. 
Regnskapet føres av TS Økonomi ved aut. regnskapsfører Tore Skarvang, og revideres av Vidi Revisjon AS. 
Det vises for øvrig til revidert regnskap, note 5. Styret mener det foreligger grunnlag for videre drift. 

Oslo, 23. mars 2022 
Eirik Sandnes Lindebjerg, styreleder, WWF
Dag Fedøy, nestleder Digni
Julie Christina Rødje, Spire
Irene Elise Hamborg, Norges Fredslag
Katrine Ringhus, SAIH
David Bergan, Norsk Folkehjelp
Mathias Slettholm, Redd Barna
Trond Kierulf Botnen, Regnskogfondet
Diego Alexander Foss, ansattes representant
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MEDLEMSORGANISASJONER
ADRA Norge 
Amnesty International Norge 
Atlas-alliansen 
ATTAC Norge 
Besteforeldrenes klimaaksjon 
CARE Norge 
Caritas Norge 
Changemaker 
Digni 
Fairtrade Norge 
Fellesrådet for Afrika 
FIVAS 
FN-Sambandet 
FORUT 
Framtiden i våre hender 
Hei Verden 
Holistisk Forbund 
IKFF 
KFUK-KFUM Global 
Kirkens Nødhjelp 
Kristne Arbeidere 
Latin Amerikagruppene (LAG) 
LHL Internasjonal 
Lightup 
Mellomkirkelig Råd  
Miljøagentene 
Nei til atomvåpen 

Styre, sekretariat og 
medlemsorganisasjoner

STYRET
Eirik Lindebjerg, WWF 
styreleder 

Dag Fedøy, Digni 
nestleder 
 
Irene Elise Hamborg, Norges fredslag
Mathias Slettholm, Redd Barna
Julie Rødje, Spire
David Bergan, Norsk Folkehjelp
Trond Botnen, Regnskogfondet
Kathrine Ringhus, SAIH
Diego Alexander Foss
ansattes representant

Varamedlemmer
Aron Halfen, Caritas 
Heidi Lundeberg, FIVH 
Håvard Skogerbø, Attac 

Kontrollkomitéen:
Are Shaw Waage, tidl. Styremedlem
Andrew Kroglund, Besteforeldrenes 
Klimaaksjon
Ane Tosterud Holthe, Forut

SEKRETARIATET
Kathrine Sund-Henriksen 
Daglig leder

Linda Våge    
Organisasjonsrådgiver

Diego Alexander Foss  
Rådgiver ansvarlig næringsliv/
investeringer

Ingrid Rostad   
Rådgiver natur/
meningsfull deltagelse

Sondre Matias Nave  
Rådgiver bærekraftsmålene/
utviklingsfinansiering

Lillian Bredal Eriksen  
Seniorrådgiver klima/mat

Hannah Eline Ander  
Rådgiver kommunikasjon
Nina Krizan   
Rådgiver kommunikasjon fra august
Helene Latini   
Rådgiver kommunikasjon (vikariat) 
fra januar-juni
Marte Mørk   
Rådgiver kommunikasjon (vikariat, 
deltid) fra oktober-desember
Ane Serreli   
Rådgiver natur (engasjement, deltid) 
fra august
Sunniva Folgen Høiskar 
Rådgiver bærekraftsmålene (enga-
sjement, deltid) fra september-de-
sember

Norges Fredslag 
Norges Kristne Råd 
Norges Naturvernforbund, NNV 
Norges Vel 
Norsk Folkehjelp 
Oikos - Økologisk Norge 
Oslosenteret 
Plan Norge 
PRESS 
Redd Barna 
Regnskogfondet 
SABIMA 
SAIH 
Sex og Politikk 
SLUG 
Spire 
Støttekomiteen for Vest-Sahara 
SOS Barnebyer 
Strømmestiftelsen 
UNICEF Norge 
Utviklingsfondet 
WWF Norge 

Støttemedlemmer
Humanetisk Forbund
Norsk Bonde og Småbrukarlag
Habitat Norge
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UTRYDDE
FATTIGDOM GOD 

HELSE
GOD
UTDANNING

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

UTRYDDE
SULT

LIKESTILLING 
MELLOM KJØNNENE

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

LIV UNDER 
VANN

MINDRE
ULIKHET

REN ENERGI
FOR ALLE

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

FRED OG
RETTFERDIGHET

LIV PÅ
LAND
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