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Innspill fra UN Global Compact Norge: Statsbudsjettet 2022 (kommunal- og 
forvaltningskomiteen)  
  
UN Global Compact Norge takker for mulighet til å gi innspill til kapitler i statsbudsjettet, 
fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen.   
  
Bærekraftsmålene som grunnlag for politisk og økonomisk styring  
Vi noterer oss at bærekraftsmålene ikke er nevnt i Hurdalsplattformen. Vi opplever imidlertid at også 
den nye regjeringen ønsker å legge bærekraftsmålene, i tillegg til klimamålene, til grunn for 
overordnet politikk og statsbudsjett.  
Før sommeren la regjeringen frem: Meld. St. 40 (2020–2021): Mål med mening — Norges 
handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Vi ser positivt på forslaget i meldingen om 
nasjonale indikatorer for alle de 17 bærekraftsmålene. Et eksempel på indikator er at medlemskap i 
UN Global Compact foreslås som en indikator på samarbeid med næringslivet 
under bærekraftsmål 17.  
UN Global Compact Norge ønsker å understreke at nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene vil 
være et nyttig verktøy for å måle fremgang på bærekraftsmålene i Norge. Vi ønsker derfor at 
komiteen setter fokus på at det gis tilstrekkelig med midler til en slik kartlegging.   
  
Nasjonal innsatsgruppe for bærekraftsmålene  
Vi ønsker å oppfordre den nye regjeringen til å videreføre statsministeren sin innsatsgruppe 
for bærekraftsmålene1, som ble utnevnt tidligere i år. Denne blir omtalt som nasjonalt forum 
for bærekraftsmålene i meldingen (meld. St. 40). Vi mener det blir viktig å ha en innsatsgruppe, som 
fører til reell oppfølging av fremdrift med bærekraftsmålene.   
  
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   
 


