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Innspill fra UN Global Compact Norge til Meld. St. 9 om nordområdene   
 
UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, takker for mulighet til å delta 
i høring om stortingsmelding 9. om nordområdene.  
 
I diskusjonen om bærekraftig og grønt skifte i nordområdene og Nord-Norge får av naturlige årsaker 
diskusjonen om «vern» av skjøre hav- og naturområder mye plass. Det er riktig og på sin plass. 
Imidlertid mener vi at det er behov for å sette et enda sterkere søkelys på bærekraft som 
businessmulighet. For tar vi ikke den økonomiske muskelen og motivasjonen i næringslivet i bruk, vil 
vi ikke få til de enorme endringene, som vi nå står ovenfor globalt og i nord. I meldingen løfter 
regjeringen dette perspektivet, men vi mener at dette ytterligere må styrkes. Det grønne, sosiale og 
bærekraftige skiftet gir en mengde muligheter for næringslivet i Norge og i Nord-Norge. Det er 
avgjørende at nordområdemeldingen, også er en melding for Nord-Norge for å sikre fremtidens 
næringslivs rammebetingelser og arbeidsplasser. Det blir derfor helt avgjørende at 
nordområdepolitikken trekker opp tilstrekkelige tiltak for små og mellomstore bedrifter, som utgjør 
de aller fleste bedrifter med hovedkontor i Nord-Norge.  
 
Vi ser positivt på følgende initiativer som lanseres i meldingen: 
 

• Etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som forvaltes fra Nord-Norge.    

• Opprette et fond for unge gründere som forvaltes av Norinnova.  
 
På et generelt grunnlag savner vi imidlertid flere konkrete handlingspunkter (vil-punkter) med tiltak i 
meldingen når det gjelder å legge til rette for et fremtidens næringsliv i bærekraften tegn. Vi ber 
derfor Komiteen vurdere følgende merknader: 
 
Klima- og bærekraftsavtale mellom staten, næringslivet og finanssektoren i Nord-Norge (merknad 
til kap./avsnitt 3.2.3. og 5.) 
Komiteen ber regjeringen ta initiativ til en klima- og bærekraftsavtale mellom staten og næringslivet i 
landsdelen. Både mulighetene og risikoen som fremtidens næringsliv/skifte gir, må deles av staten og 
næringslivet. En slik avtale vil etablere felles mål fra offentlig og privat side og bør ha et særlig fokus 
på små og mellomstore bedrifters rolle. En avtale vil også gi retning til investeringsfondet regjeringen 
vil etablere med statlig og privat kapital forvaltet fra Nord-Norge.  
 
Et blått investeringsfond (merknad til kap./avsnitt 5.4) 
Komiteen ber regjeringen vurdere et eget blått investeringsfond for landsdelen. Både den usikre 
utviklingen knyttet til Nordøstpassasjen og nye blå næringer som tang og tare vil kunne gjøre 
risikoavlastning fra staten nødvendig. Et eget fond med et særlig maritimt fokus bør derfor vurderes i 
tillegg til investeringsfondet som regjeringen allerede tar initiativ til i meldingen.  
 
Manglende ambisjoner for Arktisk økonomisk råd (merknad til kap./avsnitt 2) 
Komiteen ber regjeringen informere Stortinget om Norges ambisjoner for videreutviklingen av 
Arktisk økonomisk råd. Den norske regjeringen var med og tok initiativ til rådet. Arktisk økonomisk 
råd er slik representantene kan se ikke er omtalt i meldingen.  
 
Støtte samarbeidsplattformer innen bærekraft for SMBer (merknad til kap./avsnitt 5./5.8) 
Komiteen ber regjeringen støtte bærekraftsarbeidet til små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge. 
Et eksempel på dette er UN Global Compact Norge «Løsningsplattform for bærekraftig business i 
Arktis», som er Nord-Norges første overordnete bedriftsforum for bærekraft. Både NHO, LO, Senter  



                                                                                                UN Global Compact Norge 
                           globalcompact.no 

                                                                                    Middelthunsgate 27 
                                                                   0368 Oslo 

 
for hav og Arktis, Sametinget, akademia, finansmiljøet ved Sparebanken Nord-Norge og ikke minst en 
rekke små og mellomstore bedrifter er aktive deltakere i den nye plattformen1. Plattformen 
samarbeider også med de nord-norske fylkeskommunene, Innovasjon Norge og andre aktører om 
innspill og finansiering.  
 
Meldingen peker ellers på gode initiativ i nordområdene, deriblant grønne industriklynger og 
fornybar energi. Det er viktig at regjeringen følger opp de gode intensjonene med konkrete tiltak og 
virkemidler slik at man oppnår et mer mangfoldig og bærekraftig næringsliv og utløser mye av det 
potensialet som ligger i nord.   
 
Om UN Global Compact Norge 
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, verdens og Norges største 
bedriftsnettverk for bærekraft. Organisasjonen har over 12.000 bedriftsmedlemmer globalt, hvorav 
ca. 250 er norske. NBIM, Bane Nor, Equinor, Innovasjon Norge, Telenor, Wilhelmsen og mange 
nordnorske aktører er blant de norske medlemmene. Globalt har organisasjonen lokale nettverk i 
over 60 land og medlemmer i 160 land. Den norske organisasjonen åpnet dørene høsten 2019 og 
styret ledes av styreleder fra Cermaq og nestleder fra Investinor. Mer info om UN Global Compact 
Norge på www.globalcompact.no 
 
Ta gjerne kontakt med vår politiske rådgiver Christian Carli på christian.carli@globalcompact.no  eller 
410 74 532 for spørsmål eller for å avtale et møte for en prat.  
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Kim Noguera Gabrielli 
Administrerende direktør 
UN Global Compact Norge 
Tlf. 97424587 
Kim.gabrielli@globalcompact.no  

 
1 Mer informasjon om løsningsplattformen på UN Global Compact Norges hjemmesider. I dag er dette en norsk 
plattform med ambisjon om å utvide samarbeidet til de andre arktiske landene i løpet av 2022: 
https://globalcompact.no/losningsplattform/baerekraftig-business-i-arktis/  
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