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Høringsinnspill til endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 – Energi- og
klimakomiteen fra UN Global Compact Norge

UN Global Compact Norge takker for muligheten til å bidra med innspill til regjeringens
endringsforslag for neste års statsbudsjett. Vi er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og er
verdens, og Norges største bedriftsnettverk for bærekraft.
Co2-avgift
UN Global Compact Norge ønsker regjeringens beslutning om å beholde den foreslåtte økningen av
Co2-avgiften på 28 prosent for neste år. Økt Co2-avgift er viktig for å nå de forsterkede klimamålene
regjeringen har varslet i Hurdalsplattformen. Prinsippet om at forurenser betaler må ligge fast. Det er
derfor beklagelig at de kompenserende tiltakene i endringsforslaget vil medføre økt Co2-utslipp frem
mot 2030, sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget. Vi er enige i at avgiften ikke må
lede til større ulikhet, men mener kompensasjon må komme i form av andre tiltak som ikke leder til
økte utslipp.
En tydeligere satsing på hydrogen uteblir (Kap. 1830, post. 51)
I den grønne omstillingen er det et stort behov for satsning på fornybare energikilder. Hydrogen er
en av disse, og Norge og norsk næringsliv kan ta en ledende rolle i det globale markedet. Men, den
nødvendige satsningen for å gripe denne muligheten var fraværende fra
det opprinnelige budsjettforslaget. Regjeringens endringsforslag endrer i liten grad på dette.
Økningen til Enova skal fordeles på mange tiltak og sektorer. Samtidig legges det opp til nok en
utredning. Veikartet for hydrogen lagt frem i forrige regjerings klimamelding angir retning og
ambisjoner for utvikling i produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen i årene fremover. Regjeringen
må følge opp dette med økte midler til hydrogen-satsningen den selv har varslet.
Forsterket innsats på sirkulærøkonomi (kap. 1400, post 76)
FNs tall viser at Norge er blant de ti landene i verden, som har størst negativ innvirkning på andres
lands evne til å nå bærekraftsmålene. Norges høye forbruk og import er den viktigste grunnen til
bunnplasseringen og fører til store utslipp i andre land. Den forrige regjeringens budsjettforslag la
opp til et kutt på 9,5 millioner kroner for å følge opp arbeidet med sirkulærøkonomi. Dette
endringsforslaget lar dessverre kuttet bestå. Regjeringen har varslet en ny sirkulærstrategi. Det er
behov for en reell satsning på dette området. UN Global Compact ber Stortinget beramme 100
millioner for å følge opp den nåværende og kommende strategien med konkrete tiltak.
Viser for øvrig til UN Global Compact Norges opprinnelige innspill til komiteens behandling av
statsbudsjettet.
OM UN GLOBAL COMPACT
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ
for bærekraft med 14.000 medlemsbedrifter. Norgeskontoret til UN Global Compact åpnet i 2019 og
er det største bedriftsinitiativet for bærekraft i Norge med over 300 medlemmer. I dag er 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 fra Cermaq er styreleder, Tor Helmersen
fra Investinor er styrets nestleder og Kim N. Gabrielli er admin. direktør for sekretariatet i UN Global
Compact Norge. Mer info på: www.globalcompact.no

