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Meld. St. 14- Perspektivmeldingen (2020- 2021)
UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, takker for mulighet til å delta
i høring om perspektivmeldingen. UN Global Compact Norge legger perspektivmeldingen til
grunn som et viktig kunnskapsgrunnlag der landets største utfordringer blir satt i sammenheng. Vi
har følgende merknader til meldingen:

Bærekraftig kompetanse (Merknad til kap. 3.3.4, Kunnskap og åpenhet)
Kompetanse om bærekraft blir et stadig viktigere kunnskapsområde, både i privat og i offentlig
sektor. Både fordi all virksomhet skal korrelere med bærekraftig utvikling, men ikke
minst fordi kompetanse om bærekraft er viktig for at også de store forretningsmulighetene
i bærekraftsmålene i større grad blir belyst. Som en kunnskapsøkonomi er det avgjørende at vår
arbeidsstyrke har høy og relevant kunnskap, samt en høy omstillingsevne. Dette forutsetter et godt
samarbeid mellom akademia og næringslivet på samfunnsansvar- og
bærekraftsområdet. Diku- rapporten: Samarbeid mellom høyere utdanning og
arbeidsliv- Internasjonale Perspektiv, viser at Norge henger bak samtlige land i Norden og VestEuropa på flere områder når det kommer til samarbeidet mellom akademia og næringslivet.
En måte å øke kunnskapen om bærekraft på er å satse på strategisk kompetanse i styrene. UN Global
Compact Norge har sammen med DNV, Future Boards og Skift nylig lansert et bærekraftsnettverk for
styremedlemmer. Nettverket har som mål at styremedlemmer skal lære mer om hvorfor og
hvordan bærekraftsmålene kan integreres i styrets arbeid.
Behovet er stort ettersom Storebrand i 2020 kartla at kun 10 av 170 styremedlemmer i de 25 største
selskapene flagger kompetanse eller erfaring med bærekraft. BDO gjennomførte i begynnelsen av
2020 en spørreundersøkelse som gikk ut til deres medlemmer i Innlandet. 26,1% av respondentene
svarte at de mangler kompetanse om bærekraft i styret. Disse enkeltundersøkelsene tyder på at det
er nødvendig med en nasjonal kartlegging av bærekrafts-kompetansen i styrene. Resultatene av
undersøkelsene burde etter vår mening være et grunnlag for en videre strategi for regjeringen, med
mål om å øke kompetansen om bærekraft.

Forslag til merknader: Komiteen ber regjeringen ta initiativ til en nasjonal kartlegging
av bærekraftskompetansen i styrene i de statseide eller delvis statseide virksomhetene og at
kompetansen bør styrkes. Videre ber Komiteen regjeringen om å legge en systematisk plan for
sterkere samarbeid mellom akademia og næringslivet på samfunnsansvar- og bærekraftsområdet.

Grønn statsobligasjon (Merknad til kap 3.2.1, Større tilgang på arbeidskraft, kapital og
naturressurser)
Det er behov for enorme investeringer for å nå Norges, og verdens klimamål fastsatt i Parisavtalen. Det fremgår i meldingen at Regjeringens strategi er en næringspolitikk som legger til rette
for størst mulig samlet verdiskaping som vektlegger velfungerende konkurranse, effektiv regulering
og en mer målrettet bruk av offentlige virkemidler. Et konkret verktøy for å innhente investeringer til
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grønne løsninger er grønne statsobligasjoner slik Sverige, Storbritannia og 7 EU-medlemsstater
allerede har utstedt. Disse obligasjonene er lån med hensikt å finansiere miljørettede formål, som
eksempelvis alternativer til fossildreven transport eller energiproduksjon.
Den svenske modellen for statsobligasjoner legger til grunn at pengene som lånes skal kobles til
utgifter i statsbudsjettet som kan kobles til å oppfylle svenske miljø- og klimamål. Utgiftene som er
valgt ut finnes innenfor områdene klimainvesteringer, hav og vann, biologisk mangfold og
jernbanevedlikehold. Forskningsinstituttet Cicero fungerer som ekstern gransker av obligasjonen og
klassifiserer den som “mørkt grønn”, det høyeste nivået innenfor Ciceros rammeverk.
Forslag til merknader: Komiteen ber regjeringen ta initiativ til å utrede muligheter for å
utstede grønne statsobligasjoner, med hensikt å finansiere miljørettede formål, som eksempelvis
alternativer til fossildreven transport eller energiproduksjon.
Utfordringer og muligheter tilknyttet norsk og europeisk CO2-avgift (Merknad til kap. 6.2.2, Skade
av klimaendringer og kostnader ved klimatiltak og –tilpasning).
Ved Meld. St. 13- Klimaplan for 2021- 2030 foreslår regjeringen å skjerpe CO2-avgiften til 2000 kr per
tonn innen 2030. Og som en del av EU`s grønne giv, legger kommisjonen til grunn at det er
nødvendig med en revidering av energibeskatningen i EU. På lik linje med regjeringen i Norge og EU,
ser også IMF et potensial i å bruke CO2-avgift som et virkemiddel for å sikre et lavere utslipp av
klimagasser på et globalt nivå. Slik denne meldingen trekker frem anslår IMF at en global karbonpris
på om lag 700 kr er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen med en temperaturøkning
på 2 grader.
UN Global Compact Norge mener det er viktig at Norge deltar og tar en rolle i internasjonale fora, der
“forurenser-betaler-prinsippet” er oppe til diskusjon, da dette i stor grad er gjeldende politikk i
Norge. Prising av utslipp er et effektivt virkemiddel til å kutte klimagasser, men er også med på å
kjempe for at bedrifter på tvers av landegrenser konkurrerer på like vilkår. Prising av utslipp på tvers
av grenser er viktig for å forhindre karbonlekkasje.
Forslag til merknader:
Komiteen ber regjeringen gå i forkant internasjonalt og være en pådriver for “forurenser-betalerprinsippet" og for like rammebetingelser globalt. Komiteen mener regjeringen bør se nærmere på
om en global CO2-avgift eller karbongrenseavgift er et grep Norge bør fremme i norsk
utenrikspolitikk.
Komiteen ber i tillegg regjeringen se nærmere på hvilke utfordringer en høyere CO2-avgift i
Norge sammenliknet med andre land, vil gi med tanke på global konkurransekraft for norske aktører.
Regjeringen bør se nærmere på forslagene til ny energibeskatning og
karbonjusteringsmekanisme fremlagt av EU. Det blir avgjørende å se den norske CO2-avgiften og EUs
beskatning/karbonjusteringsmekanisme i sammenheng. Komiteen ber Regjeringen legge fram en
utredning om utfordringer og muligheter tilknyttet konkurranse-kraften, og hvilke konsekvenser EUs
nye ordninger vil ha for Norge og hvis disse innføres også her hjemme.
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OM UN GLOBAL COMPACT
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ
for bærekraft med 13.000 medlemsbedrifter. Norgeskontoret til UN Global Compact åpnet i 2019 og
er det største bedriftsinitiativet for bærekraft i Norge med over 200 innmeldte medlemmer. I dag
er rundt 30 av de 40 største selskapene i Norge medlemmer i tillegg til aktører som NBIM, NHO og
Innovasjon Norge og mange små og mellomstore bedrifter. Wenche Grønbrekk er styreleder og Kim
N. Gabrielli er direktør for sekretariatet i UN Global Compact Norge. Mer info
på: www.globalcompact.no
For spørsmål og henvendelser, ta kontakt med vår politiske rådgiver Edvard Kobro på telefon
47662078 eller mail edvard.kobro@globalcompact.no

