
                                                                                                UN Global Compact Norge 
                           globalcompact.no 

                                                                                    Middelthunsgate 27 
                                                                   0368 Oslo 
 
Høringsinnspill til endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 - Næringskomiteen 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.  
 
Aktiv næringsutvikling - Nysnø (Kap. 950, post. 52/90)  
Næringslivet støtter opp om, og bidrar til den grønne omstillingen. Regjeringen varslet i 
Hurdalsplattformen en mer aktiv næringspolitikk, og anerkjente behovet for at staten bidrar blant 
annet med kapital og annen risikoavlastning. Nysnø Klimainvesteringer AS er et viktig ledd i 
virkemiddelapparatet som skal gjøre investeringer i ny og klimavennlig teknologi. Regjeringens 
endringsforslag innebærer et kutt på 200 millioner kroner fra årets budsjett. Vi mener det er et 
uheldig grep, gitt ambisjonen og mulighetene for at norsk næringsliv skal ta en ledende rolle globalt i 
utvikling av ny fornybar teknologi. UN Global Compact Norge ber om at det foreslåtte kuttet 
reverseres og at Nysnø styrkes med 200 millioner kroner slik det opprinnelige budsjettforslaget la 
opp til.   
 
Ansvarlig næringsliv - Åpenhetsloven (Kap. 900, post. 75)  
Stortinget vedtok i år Åpenhetsloven, som vil tre i kraft i juli 2022. Loven er et er et viktig tiltak for å 
sikre blant annet grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I underkant av 
9000 norske virksomheter omfattes av loven og må gjøre aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. 
Forbrukertilsynet har fått oppdraget med å følge opp loven. Tilsynet vil utarbeide en veileder, men vil 
ikke gi 1-1 veiledning og opplæring. Åpenhetsloven er lite kjent blant de aller fleste som omfattes av 
den, og det er et stort behov for opplæring. Vi mener derfor at det ikke er tilstrekkelig med de 10 
millioner kronene berammet Forbrukertilsynet for å følge opp loven. Vi foreslår at det på kap. 900, 
post 75 berammes 10 millioner kroner til veiledning og opplæring fra aktører som har ekspertise på 
ansvarlig næringsliv og jobber tett med bedriftene, som Etisk Handel Norge, OECDs kontaktpunkt og 
UN Global Compact Norge.   
  
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  
  
 


