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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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Kjære venner,

I 2020 ble verden snudd på hodet. 
Plutselig kom et globalt helseproblem 
helt hjem til oss. I skrivende stund 
har pandemien krevd over 2 millioner 
menneskeliv globalt. Vi måtte gjøre om 
på hverdag, økonomi, beslutningspro-
sesser, planer og strategier - i rekordfart. 

Pandemien var en varslet katastrofe. 
Verdens helseorganisasjon har i mange 
år advart mot konsekvensene av en 
global pandemi uten at verdens ledere 
har tatt advarslene alvorlig. I 30 år har 
FNs klimapanel advart mot konsekven-
sene av klimaendringene. FNs naturpanel 
har advart mot konsekvensene av tap 
av naturmangfold. FNs utviklingspro-
gram har advart mot at økt ulikhet truer 
bærekraftig utvikling. Klarer vi å stanse 
disse andre globale utfordringene før de 
bryter ut for fullt og samtidig skape det 
bærekraftige samfunnet som FNs bære-
kraftsmål skisserer?

Pandemien har vist oss at vi må samar-
beide på tvers av nasjoner og organi-
sasjoner for å løse globale utfordringer. 
Aldri før har ForUM-fellesskapet og sivil-
samfunnets rolle vært viktigere – både i 
Norge og internasjonalt. 

Sivilsamfunnet er ikke lenger bare en 
vaktbikkje, men også pådriveren som 
setter agendaen. I en tid der alle andre 
internasjonale beslutningsprosesser 
stoppet opp, arrangerte ForUM den 
største digitale globale miljøkonsulta-
sjonen noensinne. #ForNature summit 
ble en kjempesuksess. For å veie opp 
for tapet av fysiske møteplasser med 
nasjonale beslutningstakere her hjemme, 
skapte ForUM nye digitale møteplasser 
med våre politikere.

I 2020 kom endelig beskjeden om at 
Norge skal få en egen handlingsplan 
for bærekraftsmålene. Dette har ForUM-
felleskapet jobbet for i mange år. 
Bærekraftsmålene krever en ambisiøs 
og helhetlig politikk med alle aktører i 
samfunnet med på laget. Vi har høye 
forventinger til den endelige planen som 
skal komme i 2021. 

Det er ti år til vi skal ha oppnådd FNs 
bærekraftsmål, og 2021 blir et år med 
mange muligheter. Konvensjonen for 
biologisk mangfold skal etter planen 
vedta en ny naturavtale. Klimatoppmøtet 
i Glasgow skal utløse etterlengtet hand-
ling for å stanse klimakrisen. Norge har 
presidentskap i FNs miljøforsamling 
som blant annet forbereder prosessen 
for en helt ny internasjonal konvensjon 
mot plastforsøpling. Og her hjemme 
går vi inn i et valgår der en bærekraftig 
og rettferdig gjenoppbygging vil være 
hovedutfordringen den vinnende siden 
står overfor. 

I alle disse prosessene vil ForUM være 
en sentral endringsaktør og kompetan-
sebygger. I ForUM møtes organisasjoner 
som arbeider for menneskerettigheter, 
fred, miljø, klima, global rettferdighet 
og bærekraft. Vi møtes fordi vi vet at de 
ulike aspektene ved bærekraftig utvikling 
henger sammen og fordi vi mener at vi 
kan oppnå større resultater gjennom 
samarbeid.

Å være en del av ForUM-fellesskapet er 
givende og inspirerende. Jeg ser frem til 
at vi sammen fortsetter å sette agendaen 
for bærekraftig utvikling. 
Takk for en utrolig innsats i 2020!

Eirik Lindebjerg

Styrelederens forord

Eirik Lindebjerg, styreleder i Forum for 
utvikling og miljø. Foto: WWF Verdens 
naturfond.  
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2020 vart eit spesielt år for oss alle. 
Konsekvensane av pandemien er enorme, 
og arbeidet med berekraftsmåla er satt 
langt tilbake. Når verda er i krise er det 
ekstra viktig å oppretthalde det langsik-
tige arbeidet for at både menneske og 
miljø skal ha det bra. Politiske prosessar 
har blitt forseinka, møte har blitt digita-
liserte, dei uformelle møteplassane har 
forsvunne og mange har slitt med ulike 
utfordringar. Til trass for dette har vi 
sett ei enorm deltaking, engasjement og 
ståpåvilje både i arbeidsgruppene og i 
andre delar av ForUM-fellesskapet.

Berekraftsmåla er rammen rundt ForUM 
sitt arbeid, og vi har lenge jobba for at 
Noreg skal få ein nasjonal handlingsplan 
for arbeidet med måla. Det vart difor stor 
jubel hos oss då kommunal- og moderni-
seringsminister Nikolai Astrup annonserte 
at Noreg skal få ein slik handlingsplan, 
nett på same tid som vi stilte spørsmål 
om dette til utviklingsminister Dag-Inge 
Ulstein på vår utviklingspolitiske spørje-
time. No er fokuset vårt på at planen skal 
bli best mogleg.

Dei spesifikke tematikkane som ForUM 
jobbar med gir strukturen for denne 
årsmeldinga. Det er viktig for oss å jobbe 
strategisk innanfor kvart felt, i tillegg til 
å sjå koplingar og utfordringar mellom 
dei. Finansiering er ein føresetnad skal 
ein nå berekraftsmåla. Innanfor klima 
jobbar ForUM både for kutt i utslepp 
og auka klimafinansiering. Berekraftige 
matsystem heng tett saman med 
mange av dei andre tematikkane. Og 
eit berekraftig oljefond og eit ansvarleg 
næringsliv er begge viktige for Noreg sitt 
bidrag til at verda når berekraftsmåla.

I eit så mangfaldig fellesskap som 
ForUM er det viktig å ha gode verktøy å 
styre etter. I 2020 vedtok årsmøtet ein 
ny overordna strategi som skal gjelde 
frå 2021-25. I 2020 førebudde vi oss 

på å implementere denne strategien. 
Eitt fokusområde som har blitt styrka er 
naturmangfald, der vi no har ei svært 
aktiv arbeidsgruppe.

I ForUM går det internasjonale og 
nasjonale arbeidet hand i hand. Eit auka 
fokus på naturmangfald har naturlegvis 
òg ført til at vi jobbar meir med dette 
internasjonalt. I juni arrangerte vi, i 
samarbeid med FN sitt miljøprogram 
(UNEP) og Klima- og miljødepartementet, 
den største globale digitale miljøkonsul-
tasjonen nokon sinne. I etterkant av dette 
har vår fagrådgjevar på natur blitt valt 
til koordinator for gruppa av ikkje-stat-
lege organisasjonar i UNEP. Dette 
passar svært godt sidan sivilsamfunnet 
sitt handlingsrom òg er eit strategisk 
satsingsområde for ForUM dei neste åra.

Takk for samarbeidet i året som har gått! 
Eg vil spesielt takke ForUM sitt styre, som 
både har eit sterkt engasjement for dette 
flotte fellesskapet og vilje og kompetanse 
til å gjere det enda betre. Eg ser fram 
til alt det ForUM-fellesskapet skal få til 
saman i tida som kjem!

Kathrine Sund-Henriksen

Innleiing ved dagleg leiar

Kathrine Sund-Henriksen, dagleg leiar i 
Forum for utvikling og miljø.
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Handlingsplan for bærekraftsmålene
Siden bærekraftsmålene ble vedtatt i 
2015 har ForUM jobbet for at Norge skal 
få en helhetlig og omfattende plan for 
hvordan Norge skal jobbe med målene. I 
april ble det endelig kjent at regjeringen 
vil legge fram en nasjonal handlingsplan 
for Norges arbeid med bærekraftsmålene. 
En stor seier for ForUM! Nå jobber vi for at 
handlingsplanen skal bli best mulig.

Statistikkportal bærekraftsmålene
I april lanserte Statistisk sentralbyrå 
en faktaside som samler all tilgjengelig 
norsk statistikk på bærekraftsmålene. 
ForUM har lenge jobbet for å få mer 
informasjon om hvordan Norge ligger an 
i arbeidet med å nå målene. SSBs portal 
vil være med på å heve kvaliteten på 
rapporteringen av Norges utvikling og 
bringe arbeidet med bærekraftsmålene 
fremover. 

Etikkutvalgets forslag til styrking av 
Oljefondets etiske rammeverk
ForUM har sammen med våre 
medlemmer jobbet i over 15 år for at 
Oljefondet skal investere våre spare-
penger på en ansvarlig og bærekraftig 
måte. En ny seier i dette arbeidet kom 
i sommer, da Etikkutvalget la frem en 
rekke forslag for hvordan det etiske 
rammeverket kan styrkes ytterligere. 
Blant forslagene som foreslås er flere 
styrkinger av våpenkriteriene, samt at 
FNs veiledende prinsipper for ansvarlig 
næringsliv skal tas inn i fondets mandat. 

Nytt klimamål
ForUM og flere medlemsorganisasjoner 
har jobbet lenge for at Norge skal komme 
med et nytt mål om å kutte 53 prosent 
CO2-utslipp nasjonalt innen 2030. I 
februar meldte regjeringen inn til FN 
at Norge vil kutte klimautslippene med 
50-55 prosent innen 2030 - et forsterket 
mål og et stort steg i riktig retning.

Koalisjonen KAN
I september kunne ForUM feire lanse-
ringen av Koalisjon for Ansvarlig 
Næringsliv (KAN) sammen med over 60 
sivilsamfunnsorganisasjoner og norske 
selskaper. ForUM var blant initiativta-
kerne til koalisjonen, og har også sittet i 
styringsgruppa. Koalisjonen er et histo-
risk samarbeid mellom sivilsamfunn og 
næringsliv som har gått sammen for å 
kreve en forpliktende menneskerettig-
hetslov for næringslivet. 

Naturkrisa og løsninger på agendaen
Fra 2019 økte ForUM satsingen på natur, 
og et av hovedmålene har vært å sette 
naturkrisa og løsningene naturen trenger 
og kan bidra med høyere på agendaen. 
Gjennom 2020 opplevde vi et skifte i 
både kunnskapen om og engasjementet 
for naturen blant politikere, media og 
befolkningen. Kampanjeuka #fornaturen, 
sivilsamfunnskonsultasjonen i juni og 
rapporten Naturens tilstand 2020 fikk 
mye oppmerksomhet og har bidratt til å 
sette natur høyere på agendaen. 

Seire i 2020
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Året startet med et strategi- og 
medlemsmøte der over 100 deltagere 
var til stede for å høre Dan Banik (SUM), 
Wenche Fone (Norad) og Elin Enge (en av 
ForUMs grunnleggere) holde innledninger 
og diskutere hvilken rolle sivilsamfunnet 
spiller i arbeidet mot en bærekraftig 
verden i 2030. ForUM fulgte opp arbeidet 
med en kampanje der vi sendte et brev 
til alle stortingsrepresentantene om å ta 
ansvar for at Norge bidrar til å nå bære-
kraftsmålene. Brevet ble sendt i samar-
beid med Penelope Lea, som også laget en 
videoappell som ble delt i sosiale medier. 

Før sommeren ble SDG-arbeidsgruppa 
gjenopplivet, og gruppa fikk raskt mange 
aktive deltagere. Arbeidet med den 
varslede nasjonale handlingsplanen for 
bærekraftsmålene har stått i fokus. ForUM 
ga blant annet et svært omfattende 
skriftlig innspill i november og deltok på 
muntlig innspillsmøte. 

I oktober arrangerte ForUM et seminar om 
nasjonal handlingsplan for bærekrafts-
målene med bærekraftsminister Nikolai 
Astrup blant deltagerne. Under seminaret 
lanserte vi briefen Nasjonale handlings-
planer og strategier for bærekraftsmå-
lene – Gode eksempler fra arbeidet med 
bærekraftsmålene i andre land. Samme 
dag som seminaret ble et kunstprosjekt 
projisert på Oslo Rådhus, som satte 
søkelys på bærekraftsmål 13 om å stoppe 
klimaendringene.

Gjennom året har ForUM deltatt i debatter 
og på seminarer arrangert av andre, med 
blant annet utviklingsministeren og uten-
riksministeren. Vi har også holdt foredrag 
om bærekraftsmålene for ulike aktører, 
blant annet Norges Bondelag.

Koronapandemien har preget hele 2020, 
også arbeidet med bærekraftsmålene. 
Rett etter påsken 2020 publiserte vi 

Bærekraftsmålene
I april 2020 ble det kjent at Norge endelig skal få en nasjonal 
handlingsplan for bærekraftsmålene. Dette er en viktig seier for ForUM-
fellesskapet, som har jobbet for å få en helhetlig og omfattende plan for 
Norges arbeid med bærekraftsmålene med politisk eierskap på høyeste 
nivå.

Panelsamtale om bærekraftsmålene internasjonalt, på seminar arrangert av FN-organisasjonene i Norge. Fra venstre: 
Tone Foss Aspevoll, Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Dan Banik (SUM) og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

http://www.forumfor.no/nyheter/2020/penelope-ber-de-folkevalgte-om-handlingsplan-for-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene
http://www.forumfor.no/nyheter/2020/innspill-til-nasjonal-handlingsplan-for-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene
http://forumfor.no/nyheter/2020/hva-kan-norge-l%C3%A6re-av-andre-land-i-arbeidet-med-en-nasjonal-handlingsplan-for-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene
http://forumfor.no/nyheter/2020/hva-kan-norge-l%C3%A6re-av-andre-land-i-arbeidet-med-en-nasjonal-handlingsplan-for-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene
http://forumfor.no/nyheter/2020/hva-kan-norge-l%C3%A6re-av-andre-land-i-arbeidet-med-en-nasjonal-handlingsplan-for-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene
http://forumfor.no/nyheter/2020/hva-kan-norge-l%C3%A6re-av-andre-land-i-arbeidet-med-en-nasjonal-handlingsplan-for-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene
http://forumfor.no/nyheter/2020/kunst-for-%C3%A5-f%C3%A5-vekke-klimaengasjement


diskusjonsnotatet Korona og Agenda 
2030, som tar opp hvordan pandemien 
har påvirket de ulike bærekraftsmålene og 
arbeidet med Agenda 2030. 

Sommeren 2021 skal Norge legge frem sin 
frivillige gjennomgang av arbeidet med 
bærekraftsmålene, kalt Voluntary National 
Review (VNR), under FNs høynivåforum 
for bærekraftsmålene (HLPF). Som en del 
av en kampanjeuke i oktober arrangerte 
ForUM et felles medlemsmøte om VNR 
med våre nordiske samarbeidspartnere, 
der Finland presenterte sine erfaringer 
fra VNR-prosessen i 2020. Norge, Sverige 
og Danmark skal legge fram sine 
VNR-rapporter i 2021.

Gjennom året har ForUM hatt jevnlige 
møter om arbeidet med bærekraftsmålene 
med våre søsterorganisasjoner i Danmark, 
Sverige og Finland. ForUM har også blitt 
med i SDG Watch Europe, og er dermed 
inkludert i deres oversikt over nasjonale 
koalisjoner for SDGene. Vi har i tillegg sittet 
i en ekspertgruppe og bidratt til utarbei-
delsen av et rammeverk for ulike aktørers 
deltagelse i arbeidet med bærekraftsmå-
lene. Rammeverket er utviklet av UNDP og 
UNDESA, og ble lansert i januar 2021.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene 
(HLPF) ble i 2020 arrangert i digital form. 
Norge, som ECOSOC-president, ledet 
møtet. ForUM deltok i den norske delega-
sjonen fra et hotell i Oslo. Diskusjonene 
handlet om pandemiens påvirkninger på 
arbeidet med bærekraftsmålene.

Panelet under ForUMs arrangement om nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Fra venstre: Karin Greve-Isdahl (Storebrand), kommunal- 
og moderniseringsminister Nikolai Astrup, Iselin Shumba, Kathrine Sund-Henriksen (ForUM) og Gro Sandkjær Hanssen (OsloMet).

Kathrine Sund-
Henriksen under FNs 
høynivåforum for 
bærekraftsmålene.

ForUM og Penelope 
Lea sendte brev til 
alle stortingsrep-
resentantene om 
å ta ansvar for at 
Norge bidrar til å nå 
bærekraftsmålene. 
En videoappell ble 
delt i sosiale medier.

Over 100 deltag-
ere var til stedet 
under ForUMs åpne 
seminar i januar 
om sivilsamfunnets 
rolle i arbeidet med 
bærekraftsmålene.  

Seminaret ble etter-
fulgt av en intern 
strategidiskusjon.

http://forumfor.no/nyheter/2020/autorit%C3%A6re-grep-og-tendenser-under-korona
http://forumfor.no/nyheter/2020/autorit%C3%A6re-grep-og-tendenser-under-korona
https://www.sdgwatcheurope.org/national-coalitions/
https://www.sdgwatcheurope.org/national-coalitions/
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/library/what-is-good-practice.html
http://forumfor.no/nyheter/2020/b%C3%A6rekraftsdiskusjoner-i-lys-av-korona
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Å bekjempe skatteflukt og gi land mulighet til å styrke lokal ressursmobilisering er viktig for at 
utviklingsland for eksempel kan gi gratis utdannelse til alle. Foto: Yannis H/Unsplash.

I februar satte ECOSOC ned et utvalg 
som skal se på hvilke tiltak som kan styrke 
åpenhet, finansiell integritet og ansvar-
lighet i verdens skattesystemer. Panelet 
ble satt ned mens ECOSOC fortsatt var 
under norsk ledelse. Et av medlemmene 
i panelet er norske Benedicte Schilbred 
Fasmer, som ForUM har fasilitert egne 
møter for norsk sivilsamfunn med. Møtene 
ga organisasjonene mulighet til å komme 
med koordinerte innspill på vegne av 
norsk sivilsamfunn, og tilrettela god og 
konstruktiv dialog med panelmedlemmet.

ForUM har også deltatt på innspillsrunder 
med internasjonalt sivilsamfunn i regi av 
panelets sekretariat. I september presen-
terte FACTI-panelet en interimrapport, 
som tok opp mange av problemstillingene 
sivilsamfunn har pekt på. Den endelige 
rapporten legges frem i februar 2021. 
I juni lanserte ForUM rapporten Privat 
Finansiering Først: Konsekvenser for 
bærekraftsmålene og utviklingspoli-
tikken sammen med SLUG – Nettverk for 
rettferdig gjeldspolitikk. Rapporten ble 

lansert med et digitalt arrangement, med 
introduksjon fra rapportforfatterne og 
panelsamtale. Funnene i rapporten viser at 
Verdensbankens strategi for finansiering av 
bistandsprosjekter bygger på et tynt empi-
risk grunnlag. Dette er relevant i diskusjonen 
om prioriteringer i norsk bistand, blant annet 
fordi Verdensbanken er den største enkelt-
mottakeren av norske bistandspenger. 

ForUM har vanligvis deltatt på de årlige 
møtene i FfD-Forum i april. Grunnet 
pandemien ble møtene gjennomført 
digitalt og 
uten mulighet 
til å delta for 
sivilsamfunn. 
Vi har derimot 
deltatt sammen 
med norsk 
sivilsamfunn på 
vårmøter i IMF og 
Verdensbanken.

Utviklingsfinansering
Den økonomiske krisen utløst av den pågående pandemien har tydeliggjort hvor viktig 
nasjonal ressursmobilisering og finansiell åpenhet er for at verden skal nå bærekrafts-
målene.

I juni lanserte 
ForUM rapporten 
«Privat Finan-
siering Først».

http://forumfor.no/assets/docs/Privat-Finansiering-F%C3%B8rst-web.pdf
http://forumfor.no/assets/docs/Privat-Finansiering-F%C3%B8rst-web.pdf
http://forumfor.no/assets/docs/Privat-Finansiering-F%C3%B8rst-web.pdf
http://forumfor.no/assets/docs/Privat-Finansiering-F%C3%B8rst-web.pdf


ForUM og klimagruppa har blant annet jobbet for å øke klimafinansieringen og styrke 
Norges klimamål. Foto: Guy Bowden/Unsplash.

Klima
I 2020 har ForUM primært fortsatt å jobbe for to hovedmål: Økt klimafinansiering 
og økte ambisjoner for kutt av klimagassene her hjemme. Det var derfor 
en stor seier da regjeringen på nyåret la frem et nytt klimamål for kutt av 
klimagassutslipp med 50-55 prosent innen 2030. 

Gjennom året har ForUM lagt vekt på implemen-
teringen av klimamålet, og vi avga blant annet 
et høringssvar til Klima- og miljødepartementet 
i april. I forbindelse med statsbudsjettet sendte 
ForUM innspill til energi- og miljøkomiteen om 
at for å nå målet om 50-55 prosent kutt, må 
innsatsen trappes opp i alle sektorer, også i 
kvotepliktig sektor. I tillegg må regjeringen få på 
plass et klimabudsjett- og regnskap, ikke være 
for teknologioptimistiske og øke klimafinansi-
eringen til 65 milliarder årlig for at Norge skal 
bidra med sin rettferdige andel. 

Til regjeringens grønne krisepakke utarbeidet 
ForUM et felles utspill fra organisasjonene. Vi 
skrev en kronikk hvor vi kritiserte krisepakken 

for å ikke stå i stil med ambisjonene. I påvente 
av klimameldingen og vårt tilsvar til denne, 
utarbeidet ForUM et notat om naturlig karbon-
lagring. I tillegg spilte vi inn forslag til partienes 
program i samsvar med våre to hovedmål. 
Kravet om å øke norsk klimafinansiering til 
65 milliarder krever gode argumenter og god 
kommunikasjon. 

ForUM ga i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, 
Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Caritas 
Norge og Utviklingsfondet, ut en ny rapport om 
klimafinansiering, Funding what counts: assess-
ment of channels for increasing Norwegian 
climate finance.  

Bilde til venstre: ForUM og medlem-
sorganisasjoner ga ut en rapport 
om klimafinansiering, som regner 
seg frem til hvor mye Norge bør gi 
for å ta sitt rettferdige klimaansvar.

Bilde til høyre: ForUM kritiserte 
regjeringens grønne krisepakke i 
en kronikk. Foto: Skjermdump fra 
Nationen.no. 

http://forumfor.no/nyheter/2020/h%C3%B8ringssvar-klimakur-2030
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/lar-regjeringen-klimasatsingen-ga-opp-i-royk/
http://www.forumfor.no/nyheter/2020/fundingwhatcounts
http://www.forumfor.no/nyheter/2020/fundingwhatcounts
http://www.forumfor.no/nyheter/2020/fundingwhatcounts


Ettersom alle internasjonale konferanser på 
klima ble avlyst i 2020, arrangerte UNFCCC to 
webinarer. I juni ble UNFCCC June Momentum 
For Climate Change avholdt som et digitalt inter-
nasjonalt møte for å holde interessen og enga-
sjementet oppe hos medlemslandene. ForUM 
fulgte enkelte av sesjonene. UNFCCC avholdt 
møter også i desember, The Climate Dialogues, 
istedenfor COP26, som er utsatt til 2021. 

På tidspunktet hvor klimatoppmøtet skulle ha 
vært i Glasgow, arrangerte ForUM en klimakam-
panje med krav om rettferdig omstilling til et 
nullutslippssamfunn og økt klimafinansiering. 
Vi skrev et brev til Erna Solberg og flere ministre 
og viste to videoer og fire delebilder med 
budskapet vårt på ulike digitale flater. I tillegg 
skrev vi en kronikk. 

Klimagruppa har ellers hatt månedlige møter 
og jevnlige møter med representanter fra den 
norske delegasjonen til klimatoppmøtet. 

ForUM har også deltatt i og fulgt med på hva 
som skjer i den internasjonale nettverksorga-
nisasjonen CAN, som arbeider opp imot klima-
toppmøtene. 

Vi har deltatt på enkelte møter og holdt oss 
oppdaterte om internasjonal klimapolitikk 
og prosesser gjennom informasjonsbrev og 
løpende e-postutveksling. I desember gjennomførte ForUM en klimarettferdighetskampanje, der 

bilder og filmer med krav om at Norge må ta sitt rettferdige ansvar ble 
delt i sosiale medier.

https://unfccc.int/cd2020
http://www.forumfor.no/nyheter/2020/norge-m%C3%A5-ta-sitt-rettferdige-ansvar-for-klimakrisa
http://www.forumfor.no/nyheter/2020/norge-m%C3%A5-ta-sitt-rettferdige-ansvar-for-klimakrisa
http://forumfor.no/nyheter/2021/norge-m%C3%A5-satse-milliarder-p%C3%A5-klimaomstilling-b%C3%A5de-ute-og-hjemme
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I februar lanserte ForUM og Tankesmien 
Agenda notatet Bærekraftige matsystemer i 
klimaendringenes tid. Notatet kommer med 
ti anbefalinger til hvordan implementeringen 
av regjeringens handlingsplan for bære-
kraftige matsystemer i norsk utenriks- og 
utviklingspolitikk bør foregå videre. Norge 
bør blant annet jobbe langsiktig og strate-
gisk med et lite utvalg samarbeidsland og 
støtte opp om små- og mellomstore bønder 
og lokale bedrifters produksjon av matvarer. 
For å følge opp temaet holdt ForUM et 
innlegg om bærekraftige matsystemer på 
Globaliseringskonferansen og skrev en 
kronikk i Nationen. 

I november arrangerte ForUM et webinar om 
bærekraftige matsystemer på forespørsel 
fra Kommunal- og moderniseringsde-
partementet. Dette var i forbindelse med 
prosessen rundt nasjonal handlingsplan 
for Norges arbeid med bærekraftsmålene. 
Statssekretær og over 140 deltagere fra 
næringsliv, sivilsamfunn og forskning fulgte 
arrangementet digitalt. 

I 2020 begynte også arbeidet opp mot 
FN-toppmøtet om matsystemer, som etter 
planen skal holdes i september 2021. 

Bærekraftige matsystemer

 
Et bedre og bærekraftig matsystem vil bidra til fremgang på flere av bærekraftsmålene. Foto: Hung Nguen Viêt/Unsplash.

Gjennom året har ForUMs arbeid vært rettet mot bærekraftige matsystemer, 
som det er stor interesse for også internasjonalt. 

Bilde over: Webinar om bærekraftig matsystem, med bærekraftsminister Nikolai 
Astrup innledningsvis.

Bilde til venstre: I en kronikk i Nationen belyste ForUM viktigheten av et bærekraftig 
matsystem. Foto: Skjermdump fra Nationen.no.

https://forumfor.no/nyheter/2020/ny-rapport-b%C3%A6rekraftige-matsystemer-i-klimaendringenes-tid
https://forumfor.no/nyheter/2020/ny-rapport-b%C3%A6rekraftige-matsystemer-i-klimaendringenes-tid
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/vi-ma-skape-et-baerekraftig-matsystem-na/
https://www.forumfor.no/nyheter/2020/velkommen-til-seminar-om-b%C3%A6rekraftige-matsystemer
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Etikkutvalget leverte sin rapport i juni 
og fremmet en rekke gode forslag som 
sivilsamfunnet stiller seg bak. Blant 
forslagene som sivilsamfunnet støtter, er 
flere skjerpinger av våpenkriteriet og at 
FNs veiledende prinsipper for ansvarlig 
næringsliv tas inn i fondets mandat. 
ForUM skrev kronikk i E24 om våre reak-
sjoner på utvalgets rapport. Vi sendte 
også inn høringsinnspill til rapporten, med 
utgangspunkt i felles standpunkt som ble 
utarbeidet i arbeidsgruppa. 

I løpet av høsten ble risikobasert forhånds-
filtrering diskutert en rekke ganger. 
ForUMs arbeidsgruppe utarbeidet et 
posisjonsnotat om forhåndsfiltrering for 
å besvare noen av motargumentene og 
for å gi organisasjonene et håndfast og 
kortfattet lobbyverktøy. Notatet vil være et 
nyttig verktøy frem mot behandlingen av 
neste års stortingsmelding om fondet. 

ForUM engasjerte seg også i ansettelsen 
av ny leder i NBIM. Sammen med flere av 

våre medlemsorganisasjoner formidlet vi 
våre forventninger til den nye lederen i 
fondet i en kronikk i E24 i september. 

ForUM har et godt samarbeid med 
finansaktører som jobber med ansvarlige 
investeringer, og har i løpet av høsten 
blant annet hatt møter med Storebrand 
og Sustainalytics. Vi deltar også jevnlig 
på møter og arrangement i regi av NBIM, 
og opplever en god og konstruktiv dialog 
med banken.

I løpet av høsten ble ForUM medlem i 
European Responsible Investment Network 
(ERIN), som består av en rekke europeiske 
sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber 
med ansvarlige investeringer i sine 
respektive land og opp mot EU. Nettverket 
vil være en nyttig plattform for erfarings-
utveksling på et tema der ForUM tidligere 
har hatt lite internasjonalt samarbeid. I 
november deltok ForUM på ERINs årlige 
konferanse. 

Bærekraftig oljefond

ForUM har blant annet jobbet for at oljefondet skal gjennomføre risikobaserte forhåndsfiltreringer før de investerer i selskaper. Foto: D Thory/Un-
splash. Innfelt: ForUM engasjerte seg i ansettelsen av NBIMs nye sjef i en kronikk i E24. Foto: Skjermdump fra E24.no.

ForUM har i løpet av året prioritert arbeidet med bærekraftig oljefond, 
blant annet gjennom jevnlige møter i arbeidsgruppa. Året ble preget av 
to store saker: Ansettelsen av ny sjef for NBIM og Etikkutvalgets rapport 
om det etiske rammeverket for fondet. 

https://e24.no/boers-og-finans/i/4qyj7e/stortinget-maa-gjoere-oljefondet-mer-ansvarlig
http://forumfor.no/nyheter/2020/innspill-til-h%C3%B8ringen-for-etikkutvalgets-rapport-stortingets-finanskomit%C3%A9
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/jd8eKq/vaar-felles-formue-maa-forvaltes-ansvarlig
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ForUM har gjennom året koordinert 
medlemsorganisasjonene i arbeidet med 
en nasjonal lovgivning for næringsliv og 
aktsomhetsvurderinger. Lovforslaget fra 
Etikkinformasjonsutvalget hadde frist i 
midten av mars, og ForUM leverte innspill 
basert på prioriteringer fra arbeids-
gruppa. Forslaget er fortsatt til behand-
ling på Stortinget. 

ForUM har også aktivt deltatt i Koalisjon 
for Ansvarlig Næringsliv (KAN), i kraft av 
å sitte i koalisjonens styringsgruppe. KAN 
ble offisielt lansert 1. september, med et 
fysisk arrangement hvor over 55 aktører 
var til stede, mange av dem ForUM-
medlemmer. KAN består per i dag av over 
60 selskaper og sivilsamfunnsaktører 
som står samlet bak kravet om at Norge 
må innføre en menneskerettighetslov for 
næringslivet. ForUM bistod også med en 

Ansvarlig næringsliv 
I 2020 inngikk sivilsamfunn og næringsliv et historisk samarbeid for å 
kreve en menneskerettighetslov for næringslivet.

http://forumfor.no/nyheter/2020/innspill-til-h%C3%B8ringen-for-etikkutvalgets-rapport-stortingets-finanskomit%C3%A9
http://forumfor.no/nyheter/2020/historisk-koalisjon-for-ansvarlig-n%C3%A6ringsliv-lanseres-i-dag
http://forumfor.no/nyheter/2020/historisk-koalisjon-for-ansvarlig-n%C3%A6ringsliv-lanseres-i-dag
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temaside på KAN sine nettsider, hvor vi har 
analysert hvordan prosessen med lovpå-
lagte aktsomhetsvurderinger er i andre 
europeiske land og i EU. 

I tillegg til arbeidet med menneskerettig-
hetslov for næringslivet har ForUM opprett-
holdt god kontakt til OECDs kontaktpunkt 
og Nærings- og fiskeridepartementet. 
ForUM deltok blant annet på panelsamtale 
under Kompetanseforum i desember, et 
treffpunkt mellom sivilsamfunn, næringsliv 
og myndighetsrepresentanter, hvor temaet 
i år var viet til Etikkinformasjonsutvalgets 
rapport. ForUM er et naturlig kontaktpunkt 
for myndighetspersoner, andre organi-
sasjoner og politiske aktører som ønsker 
informasjon om menneskerettighetslov 
for næringslivet og andre tiltak for å sikre 

et aktsomt og ansvarlig næringsliv. Blant 
annet blir ForUM invitert til å innlede på 
kurs for næringslivet og kommentere på 
OECDs kontaktpunkt sin virksomhet, og vi 
fasiliterer møter mellom kontaktpunktet og 
sivilsamfunn. 

ForUM har i tillegg videreført sitt engasje-
ment i European Coalition for Corporate 
Justice (ECCJ), og har gjennom nett-
verket fått god informasjon om prosesser 
for menneskerettighetslovgivning for 
næringslivet i EU og andre europeiske 
land. Arbeidsgruppa for ansvarlig 
næringsliv er en sentral arena for disku-
sjonene om menneskerettighetslov for 
næringslivet og danner plattform for en 
bred allianse av sivilsamfunnsorganisa-
sjoner som jobber for dette. 

Bilde til venstre forrige side: Mange 
aktører i næringslivet står bak en men-
neskerettighetslov for arbeidslivet. Foto: 
Amnesty.

Bilde til høyre forrige side: Lansering-
slunsj for KAN.

Panelsamtale under lanseringen av KAN. 
Fra venstre: Kari Aasheim Regnskogfond-
et), Tulia Machado-Helland (Storebrand), 
Amalie Hilde Tofte (IndustriEnergi), Elise 
Must (Hydro) og Erik Lunde (BFD). Foto: 
Amnesty.

ForUM og arbeidsgruppa for ansvarlig næringsliv har blant annet fortsatt arbeidet med en 
menneskerettighetslov for næringslivet. Foto: Samson/Unsplash.
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Selv om koronapandemien førte til store 
endringer i det internasjonale arbeidet, 
har 2020 vært et år hvor ForUMs arbeid 
med natur har blitt styrket. Arbeidet har 
vært fokusert rundt å følge opp Norges 
rolle i ny naturavtale og oppfølgingen av 
den eksisterende, og samarbeid med FNs 
miljøprogram om sivilsamfunnsdeltagelse. 

Ved starten av året leverte ForUM innspill 
til forhandlingsmøter for ny naturavtale, 
men resten av forhandlingsløpet ble sterkt 
preget av koronapandemien. Planene for 
arbeidet med ny naturavtale måtte konti-
nuerlig revideres etter hvert som forhand-
lingsløpet ble forskjøvet, og arbeidet bar 
preg av utfordringer knyttet til å få innsyn 
i norske myndigheters arbeid. 

Etter hvert som det ble klart at forhand-
lingene ville bli flyttet til 2021, ble fokus 
flyttet fra forhandlingsløpet til å sette 
natur og ny naturavtale på agendaen og 
skape mer politisk engasjement. 

I juni gjennomførte ForUMs naturgruppe 
kampanjeuka #forNaturen. Kampanjeuka 
hadde tre krav som skulle kommuniseres 
gjennom ulike aktiviteter i perioden. Uka 
ble startet med arrangementet Lønsj i det 
grønne med Sveinung Rotevatn og Anne 
Sverdrup-Thygeson, direkte fra Botanisk 
Hage i Oslo. Arrangementet ble fulgt av 
over 100 stykker. ForUM fikk produsert tre 
kampanjevideoer som vi delte i sosiale 
medier, sammen med dybdeartikler fra 
medlemmene i arbeidsgruppa. Uka ble 
avsluttet med en kronikk i Pan. 

Naturmangfold
Vi står overfor en naturkrise. 2020 skulle være det store superåret for 
naturen, med forhandlinger om ny naturavtale og oppladning til FNs 
miljøforsamling (UNEA-5) i februar 2021, hvor Norge har presidentskapet. 
I stedet ga 2020 oss en kraftig vekker om hva som skjer når vi ikke tar vare 
på naturen i form av en pandemi av et zoonotisk virus. 

I 2020 ble endelig naturkrisen løftet opp på agendaen. Foto: Alen Kuriakose/
Unsplash.

http://forumfor.no/nyheter/2020/innspill-til-nytt-globalt-rammeverk-for-naturen-under-konvensjonen-om-biologisk-mangfold
https://www.facebook.com/ForumNorway/videos/255143352490387/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22recent_posts_card%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22recent_posts_card%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/ForumNorway/videos/255143352490387/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22recent_posts_card%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22recent_posts_card%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/watch/ForumNorway/590621398224973/
https://www.harvestmagazine.no/pan/slik-kan-norge-vaere-med-pa-a-stanse-naturkrisa
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I september lanserte ForUM rapporten 
Naturens tilstand sammen med WWF, 
Sabima og Naturvernforbundet. 
Rapporten går gjennom Norges innsats 
for å nå de eksisterende naturmålene, 
Aichimålene. Rapporten er en grundig 
gjennomgang av hvert enkelt delmål, 
med vurderinger av tiltakene gjort av 
norske myndigheter og anbefalinger fra 
organisasjonene om hvordan arbeidet kan 
styrkes. Rapporten ble lansert i september, 
samtidig som Global Biodiversity 

Outlook_5, en FN-rapport som gjør opp 
global status for Aichimålene. Rapporten 
ble godt mottatt og fikk mediedekning i 
flere flater, og har i ettertid blitt referert av 
flere eksperter i uavhengige kronikker og 
uttalelser. 

Ved slutten av året ble en engelsk kortver-
sjon ferdigstilt, som vil bli delt med 
internasjonale nettverk og brukt til å 
påvirke norske posisjoner i naturavtalefor-
handlingene. 

Illustrasjon over: Kampanjeuka #ForNaturen satte fokus på den pågående naturkrisen.

Illustrasjon til venstre: Naturens tilstand 2020. Rapporten ble nevnt og referert til av flere ekspert-
er i uavhengige kronikker og uttalelser.

Fra Lunsj i det Grønne med Sveinung Rotevatn og Anne Sverdrup-Thygeson i botanisk hage.

https://www.forumfor.no/assets/docs/Naturens-tilstand-2020-web.pdf
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Søndag 7. juni møttes over 350 sivil-
samfunnsrepresentanter til den største 
globale digitale miljøkonsultasjonen 
noensinne. Budskapet var klart: Vi, folket, 
er klare for endring. Nå må verdens ledere 
handle. 

ForUM arrangerte konsultasjonen i samar-
beid med FNs miljøprogram og Klima- og 
miljødepartementet, som en del av forbe-
redelsene til FNs femte miljøforsamling, 
hvor Norge har presidentskapet. 

Konsultasjonen ble åpnet av statsråd 
Sveinung Rotevatn, sammen med direk-
tøren i FNs miljøprogram Inger Andersen 
og leder av Major Groups Facilitating 
Committee i FNs miljøprogram, Dr. 

Mohamed Abdelraouf. Artist og aktivist 
Ella Marie Hætta Isaksen ledet arrange-
mentet. 

Gjennom dagen kunne deltagere og 
publikum få med seg fire ekspertpanel 
diskutere de sentrale temaene: Hvordan 
takle marin forsøpling?, Helse og miljø: 
Hvordan bygge en bærekraftig verden 
etter koronapandemien?, Restaurering av 
økosystemer, biomangfold og utvikling: 
Hvordan kan vi ha en utvikling i harmoni 
med naturen? og Veien videre: Involvering 
og implementering. Etter hver panel-
samtale gikk deltagerne inn i digitale 
grupperom hvor de diskuterte problemstil-
lingene fra sesjonen på tvers av interesse-
grupper og regioner og leverte skriftlige 

ForUM samlet sivilsamfunn fra hele verden online for å kreve et rettferdig og 
bærekraftig samfunn etter koronapandemien.

UNEA-konsultasjon
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oppsummeringer til rapporten. 
ForUM fikk svært gode tilbakemeldinger 
fra Klima- og miljødepartementet, UNEP, 
deltagere og representanter fra major 
groups i UNEP på arbeidet, i tillegg til 
mediedekning i flere flater. 

I etterkant av konsultasjonen har ForUM 
fortsatt tett dialog med UNEP. Erfaringene 
fra den digitale konsultasjonen er etter-
traktet kompetanse, og ForUM er ønsket 
som aktiv deltager i det internasjonale 
arbeidet inn mot UNEA-5. ForUM har også 
bidratt i koordineringen av sivilsamfunnet 
i dialogen med UNEP og styret i UNEA 
om hvordan meningsfull deltagelse skal 
ivaretas under pandemien.  

Bilde forrige side: Konsultasjonen samlet over 350 sivilsamfunnsrepresentanter 
digitalt. Ella Marie Hætta Isaksen ledet arrangement.

Bilde over: Arrangementet fikk bred mediedekning. Rådgiver Ingrid Rostad uttalte 
seg i NRK. Foto: Skjermdump fra NRKTV. 

Bilde til høyre: Sveinung Rotevatn og Ella Marie Hætta Isaksen.

UNEA-konsultasjon



Foto: Ayman AlAzraq



Årsmelding 2020

21

ForUM var en del av 56 medieoppslag 
i 2020. Disse fordeler seg på intervjuer, 
meningsbærende tekster og øvrig omtale. 
Vi ble nevnt eller sitert i nasjonale medier 
som NRK, Klassekampen, E24, Vårt Land 
og ABC Nyheter, i tillegg til nisjemedier 
som Naturpress, Transit magasin og 
Bistandsaktuelt. Kommunikasjonsarbeidet 
førte til spesielt god mediedekning for 
ForUMs naturrapport og miljøkonsulta-
sjonen, hvor sistnevnte ble dekket med 
innslag og intervju på NRK Nyheter og 
radio.  

ForUM skrev og publiserte flere kronikker 
i løpet av året, både selv og i fellesskap 
med medlemsorganisasjonene. Vi løftet 
saker som NBIMs nyansettelse, bære-
kraftsmålene og koronaviruset, SSBs nye 
statistikkportal på bærekraftsmålene og 
den pågående naturkrisen. 

I 2020 fikk ForUM 1115 nye følgere i 
sosiale medier. Antall følgere totalt i 
2020 fordeler seg slik: Facebook (3208), 
Instagram (789) og Twitter (2836). Vi 
gjennomførte to større kampanjer i sosiale 
medier i samarbeid med flere medlemsor-
ganisasjoner. I juni satte ForUM og natur-
gruppa søkelys på verdens naturkrise 
med kampanjen #ForNaturen, mens 
klimagruppa skapte blest rundt klimarett-
ferdighet og bærekraftsmål 13 i desember.  

I 2020 har ForUMs nettsted hatt stor 
økning i trafikk, med 56 761 sidevisninger 
og 44 193 unike brukere. Tilsvarende tall 
for 2019 var 45 709 og 16 471, som vitner 
om at nettstedet er en kilde til informasjon 
og kunnskap for stadig flere. ForUM publi-
serte 158 nettsaker totalt. Disse inkluderer 
nyhetssaker, analyser, kampanjer, politiske 
innspill og medieklipp.   
  
Som følge av pandemien ble flere av 
ForUMs arrangementer holdt digitalt. De 
digitale arrangementene viste seg å ha 
positive sider, og bidro til at ForUM nådde 
bredt ut. Deltagere over hele landet fikk 
mulighet til å delta, i tillegg til at arrange-
mentene ble tatt opp og publisert i ForUMs 
YouTube-kanal. 

I oktober prydet ForUM Rådhusveggen 
med klimakunst laget av kunstnerne 
Ayman AlAzraq og Emanuel Svedin. Det 
interaktive kunstverket viste koordinatene 
til Jostedalsbreen, en av Europas mange 
breer som står i fare for å forsvinne som 
følge av klimaendringene. Med teksten 
«You’re going to miss me when I’m gone» 
signaliserte kunstverket at det er mye vi 
vil savne hvis vi ikke når bærekraftsmål 13 
innen 2030. 

ForUM sendte jevnlig nyhetsbrev med aktu-
elle saker til rundt 700 abonnenter i 2020.

Kommunikasjon
I 2020 har ForUM fortsatt arbeidet med å kommunisere FNs bærekraftsmål 
og ForUM-fellesskapets politikk. Vi har fremmet våre saker gjennom 
tradisjonelle og sosiale medier og satt viktige temaer på dagsorden. 
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I 2020 har partiene arbeidet med å utvikle sine partiprogram for stor-
tingsperioden 2021-2025. I den forbindelse arrangerte ForUM en serie 
med partiprogramtimer, hvor våre medlemsorganisasjoner kunne stille 
spørsmål og fremme sine innspill til programutkast til de respektive 
partiene. 

I alt seks slike arrangementer ble gjennomført i løpet av høsten, 
med henholdsvis Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Senterpartiet, 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Til sammen var 26 
av ForUMs medlemsorganisasjoner med på minst ett av møtene, og 
samtlige møter hadde deltagelse fra mellom 12 og 18 medlemsorga-
nisasjoner. ForUMs medlemmer har i sine tilbakemeldinger gitt uttrykk 
for at de setter pris på at ForUM tar på seg en slik fasilitator-rolle. 

ForUM har i løpet av 2020 utviklet og systematisert arbeidet med 
å gi innspill til statsbudsjettet. I forbindelse med fremleggelsen av 
forslag til neste års statsbudsjett deltok vi med skriftlige og muntlige 
høringsinnspill til Utenriks- og forsvarskomiteen, Næringskomiteen, 
Energi- og miljøkomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi 
sendte også inn skriftlige innspill til i alt syv komiteer, hvor vi presen-
terte våre krav til statsbudsjettet for 2022. Kravene baserer seg på 
vedtatt ForUM-politikk og innspill fra arbeidsgruppene.

I forbindelse med årsmøtet i april gjennomførte vi vår årlige utviklings-
politiske spørretime, der representanter fra medlemsorganisasjonene 
stilte spørsmål til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Nedenfor er en liste over skriftlige innspill, publikasjoner og utvalgte 
arrangementer og seminarer ForUM har stått bak i 2020. I tillegg har 
ForUM deltatt på arrangementer holdt av andre. Det har imidlertid 
vært færre arrangementer og lavere deltagelse i 2020 enn tidligere, 
som følge av pandemien.

Delegasjonsdeltagelse
• HLPF – Kathrine Sund-Henriksen (daglig leder ForUM) og Dag 
Andreas Fedøy (Digni/nestleder i ForUM-styret) deltok i den norske 
delegasjonen på HLPF 7.-16. juli. HLPF ble arrangert digitalt, og den 
norske delegasjonen var samlet på et hotell i Oslo.

ForUM som 
endringsaktør og 
kompetansebygger
Gjennom året har ForUM engasjert politikere og 
sivilsamfunn i forbindelse med flere politiske prosesser. Vi 
har vært en viktig stemme og bidratt til økt kunnskap om 
relevante temaer.
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Skriftlige innspill
• Innspill til nytt globalt rammeverk for naturen under konvensjonen om 
biologisk mangfold
• Brev til Stortingets folkevalgte om handlingsplan for FNs bære-
kraftsmål
• Framtidsretta motkonjunkturtiltak for natur og klima – innspill fra miljø-
organisasjonene
• Høringssvar Klimakur 2030
• Innspill til FNs høynivåpanel for økonomisk ansvarlighet, åpenhet og 
integritet (FACTI-panelet)
• Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021, Utenriks- og forsvarskomiteen
• Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021, Kommunal- og forvaltnings-
komiteen
• Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021, Næringskomiteen
• Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021, Energi- og miljøkomiteen
• Brev om prioriteringene for FNs femte miljøforsamling
• Innspill til høringen for Etikkutvalgets rapport, Stortingets 
Finanskomité
• Høringsinnspill til Etikkinformasjonsutvalgets rapport, Barne- 
og familiedepartementet
• Høringsinnspill til den årlige Stortingsmeldingen om Statens 
Pensjonsfond Utland, Stortingets Finanskomité
• Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene
• Brev til Erna Solberg om Norges rettferdige ansvar for Parisavtalen

Publikasjoner
• Notat: Bærekraftige matsystemer i klimaendringenes tid – Hva skal 
være Norges bidrag i kampen mot sult?
• Funding what counts - assessment of channels for increasing 
Norwegian climate finance
• Nordic Matrix: National Action Plans for the Sustainable Development 
Goals
• Privat Finsansiering Først: Konsekvenser for bærekraftsmålene og 
utviklingspolitikken
• Naturens tilstand 2020 - vurdering av Norges innsats for å nå verdens 
naturmål
• Nasjonale handlingsplaner og strategier for bærekraftsmålene - 
gode eksempler fra arbeidet med bærekraftsmålene i andre land

Utvalgte møter og seminarer arrangert i 2020
• En bærekraftig verden i 2030? Hva er norsk sivilsamfunns rolle? 
Sentralen, 15. januar
• Utviklingspolitisk spørretime med Dag-Inge Ulstein. Sentralen, 29. 
april
• Miljøkonsultasjon. Digitalt, 7. juni
• Lansering av Koalisjon for Ansvarlig Næringsliv. Startup campus, 1. 
september
• Naturkrisa akselererer: Hva gjør vi nå? Litteraturhuset, 15. september
• Norges innsats for bærekraftsmålene. Litteraturhuset, 21. oktober
• Bærekraftige matsystemer: Hvordan kan norsk politikk fremme FNs 
bærekraftsmål? Digitalt, 19. november
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Bærekraftsmålgruppa. Besteforeldrenes 
klimaaksjon, FN-sambandet, Digni, 
Kirkens Nødhjelp, Latin-Amerikagruppene 
i Norge, Fairtrade, Habitat Norge, 
Utdanningsforbundet, Sex og Politikk, 
Changemaker, Regnskogfondet, Sabima, 
FOKUS, Spire, FORUT, Mellomkirkelig råd, 
RORG, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM 
Global, WWF Verdens naturfond, Lightup 
og Redd Barna. 

Finansiering for utvikling. Changemaker, 
SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspoli-
tikk, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, ATTAC 
Norge, Tax Justice Network Norge og 
Transparency International Norge.

Klimagruppa. Spire, Framtiden i våre 
hender, SLUG – Nettverk for rettferdig 
gjeldspolitikk, WWF Verdens naturfond, 
Kirkens Nødhjelp, Internasjonal kvin-
neliga for fred og frihet, KFUK-KFUM 
Global, Caritas, Naturvernforbundet, 
Besteforeldrenes klimaaksjon, 
Kirkerådet, Changemaker, Redd barna, 
Flyktninghjelpen, Regnskogfondet og 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Matgruppa. Norges Vel, Redd Barna, 
Spire, Caritas og Utviklingsfondet.

Ansvarlig næringsliv. Industri og Energi, 
Latin-Amerikagruppene, Changemaker, 
Plan International Norge, CARE Norge, 
Spire, Norges Vel, Norges Kristne 
Råd, Amnesty International Norge og 
Fellesrådet for Afrika.

Bærekraftig oljefond. Amnesty 
International Norge, FORUT, SLUG - 
Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, 
UN Habitat Norge, Framtiden i våre 
hender, Spire, Fellesrådet for Afrika, 
Latin-Amerikagruppene i Norge, Tax 
Justice Network Norge, Changemaker, 
Kirkens Nødhjelp, Besteforeldrenes 
klimaaksjon, UNICEF Norge, Transparency 
International, Redd Barna, ICAN Norge og 
Norsk Folkehjelp.

Naturgruppa. ATTAC Norge, Den 
norske kirke, IKFF, Naturvernforbundet, 
Regnskogfondet, Sabima, Spire og WWF 
Verdens naturfond.

ForUMs arbeidsgrupper i 2020
I 2020 hadde ForUM syv aktive arbeidsgrupper der medlemsorganisasjoner deltok. 
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ForUMs arbeidsgrupper i 2020

I 2020 hadde Forum for utvikling og miljø 
(ForUM) god framgang og gode resul-
tater i arbeidet med å sikre en samstemt 
politikk for bærekraftsmålene og klima-
målene, og med å koordinere det norske 
sivilsamfunnets arbeid for dette. Sammen 
med medlemsorganisasjonene fikk ForUM 
gjennomslag i flere utviklingspolitiske 
saker knyttet til blant annet bærekrafts-
målene, klima og ansvarlig næringsliv. 
ForUM hadde aktive arbeidsgrupper på 
disse og andre områder, der mange av 
ForUMs medlemsorganisasjoner deltok og 
bidro til gode resultater.

Styret hadde i 2020 fem styremøter og 
behandlet 57 saker. Det foreligger styre-
protokoll fra møtene. Fra sekretariatet 
mottok styret narrative og finansielle 
skriftlige rapporter om virksomheten 
og resultatene. Årsmøte med ForUMs 
medlemsorganisasjoner ble holdt 29. april 
2020. Styrets arbeidsutvalg har i peri-
oden bestått av Eirik Sandnes Lindebjerg 

(styreleder, WWF), Dag Fedøy (DIGNI) og 
Julie Rødje (Spire).

Nye medlemmer i ForUM i 2020: Lightup 
og Oslosenteret for fred og menneskeret-
tigheter ble opptatt som nye medlemmer 
på årsmøtet.  

Ny strategi for 2021 – 2025 ble vedtatt 
på årsmøtet, og strategiske satsnings-
områder for ForUM er: Bærekraftsmålene 
(overordnet), Utviklingsfinansiering, 
Sivilsamfunnets handlingsrom, Klima, 
Ansvarlig næringsliv og investeringer og 
Naturmangfold.

Deltagelse på internasjonale møter i 2020 
ble begrenset til digitale møter, noe som 
krevde omstilling og nye samarbeids-
former for å kunne opprettholde dialogen 
med det internasjonale nettverket. ForUM 
var representert med daglig leder og 
styrets nestleder ved FNs høynivåforum 
for bærekraftsmålene (HLPF) i juli.

Styrets beretning 2020

5500000

950000

305500
576729

ForUMs inntekter i 2020

Norad informasjonsstøtte

KLD

Kontingenter

Egne inntekter (mva.kompensasjon og leieinntekter)
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Økonomi 
Informasjonsstøtten fra Norad til ForUM for 2020 var på 5,5 millioner 
kroner. Avtalen om Informasjonsstøtte inngått for perioden 2017 – 
2019 ble forlenget ut 2020. Det ble i 2020 søkt om en ny avtaleperiode 
for 2021 – 2025. 

Klima- og miljødepartementet støttet vårt arbeid på klimaområdet med 
kr. 450.000 i 2020. Det ble søkt om reisestøtte for 2020, men grunnet 
avlysning av all reisevirksomhet ble det ikke bevilget midler til reise. 
I juni 2020 var ForUM sammen med FNs miljøprogram og Klima- og 
miljødepartementet ansvarlig for gjennomføring av en global miljøkon-
sultasjon for sivilsamfunnet som en del av forberedelsene til FNs femte 
miljøforsamling, og mottok et bidrag fra KLD på kr. 500.000 for dette 
arbeidet. 

Kontingentinntektene fra ForUMs medlemsorganisasjoner for 2020 var 
på kr. 305.500.

ForUM mottok momskompensasjon på kr. 438.993 og hadde kr. 
137.337 i inntekter fra utleie av kontorplasser til organisasjonene 
RORG og Besteforeldrenes klimaaksjon.

For 2020 viser regnskapet et overskudd på kr. 499.911 som foreslås 
lagt til egenkapitalen. Dette gir en vekst i egenkapital fra kr. 1.713.793 
ved utgangen av 2019, til kr. 2.213.704 pr. 31.12.2020. 

Regnskapet føres av TS Økonomi ved aut. regnskapsfører Tore 
Skarvang, og revideres av Vidi Revisjon AS. Det vises for øvrig til revi-
dert regnskap. Styret mener det foreligger grunnlag for videre drift.

Oslo, 17.  mars 2021 

Eirik Sandnes Lindebjerg, 
styreleder, WWF

Dag Fedøy, 
nestleder Digni

Johanne Moen Jensen, 
Changemaker

Irene Elise Hamborg, 
Norges Fredslag

Are Shaw Waage, 
Miljøagentene

David Bergan, 
Norsk Folkehjelp

Mathias Slettholm, 
SOS barnebyer

Julie Rødje, 
Spire

Diego Alexander Foss, 
ansattes representant



Årsmelding 2020

27

ForUMs styre og 
sekretariat

Kathrine Sund-Henriksen, 
daglig leder

Diego Alexander Foss, 
rådgiver

Hannah Eline Ander, rådgiver 
(i permisjon fra oktober 2020 t.o.m. mai 2021)

Ingrid Rostad, 
rådgiver

Lillian Bredal Eriksen, 
seniorrådgiver

Linda Våge, 
seniorrådgiver

Marte Skaara,  
rådgiver (engasjement til 31.12.2020)

Sondre Matias Nave, 
rådgiver (engasjement fra 1.12.2020)

Styre i 2020

Sekretariat i 2020

Eirik Sandnes Lindebjerg, 
styreleder 

WWF Norge 

Dag Fedøy, nestleder Digni  

Johanne Moen Jensen Changemaker 

Irene Elise Hamborg Norges Fredslag 
 

Are Shaw Waage  Miljøagentene  

David Bergan  Norsk Folkehjelp  

Mathias Slettholm SOS Barnebyer 

Julie Rødje Spire   

Diego Alexander Foss ansattes representant 

Aron Halfen (vara) Caritas 

Katrine Ringhus (vara) SAIH 

Trond Botnen (vara) Regnskogfondet 
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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
Habitat Norge, støttemedlem
Holistisk forbund
Humanetisk forbund, støtte-
medlem
IKFF
KFUK-KFUM Global
Kirkens Nødhjelp
Kristne Arbeidere
Latin-Amerikagruppene 
(LAG)
LHL Internasjonal
Lightup
Mellomkirkelig Råd

Miljøagentene
Nei til atomvåpen
Norges Fredslag
Norges Naturvernforbund 
NNV
Norges Kristne Råd
Norges Vel
Norsk Bonde og 
Småbrukarlag, støttemedlem
Norsk Folkehjelp
Oikos, Økologisk Norge
Oslosenteret
Plan Norge
Press
Redd Barna
Regnskogfondet
Sabima
SAIH
Sex og Politikk
SLUG
SOS Barnebyer
Spire
Støttekomiteen for Vest-
Sahara
Utviklingsfondet
UNICEF Norge
WWF Norge

ForUMs 
medlemsorganisasjoner
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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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