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Høringsinnspill til tilleggsproposisjon til statsbudsjettet fra UN Global Compact Norge  
UN Global Compact Norge takker for muligheten til å bidra med innspill til årets statsbudsjett, og 
ønsker velkommen et budsjett for utenriks- og utviklingspolitikk som viderefører en aktiv satsning på 
næringsliv, klima, miljø og bærekraftig utvikling. Som oppfølging av vårt innspill ønsker vi i denne 
omgang å komme med ett konkret innspill, og videre gjenta noen av våre punkter som hittil ikke er 
imøtekommet i den nylig fremlagte tilleggsproposisjonen.   

Næringsfremme i utviklingspolitikken - Kapittel 115 Post 71  
Vi stiller oss positive til økningen av bevilgningen til næringsfremme på det europeiske og globale 
markedet fra 10,6 millioner kroner til 18,8 millioner kroner. Som et konkret forslag ønsker vi å 
fremme etablering av et nettverk for samarbeid rundt konkrete forretningsideer, som kan danne 
grunnlag for mer effektiv og målrettet næringsutvikling i utviklingsland. Initiativet har som mål å 
samle bistandsforvaltning og næringsliv for å øke effektiviteten innen de prioriterte sektorene for 
næringsutvikling. Vår modell svarer på postens uttalte mål [1] og sørger for at næringsutvikling har 
en langsiktig og lønnsom modell, samt er i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter og FNs ti prinsipper og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.   
 
Klimainvesteringsfond gjennom Norfund - Kapittel 162  
Opprettelsen av et klimainvesteringsfond gjennom Norfund er et svært godt og etterspurt tiltak for å 
bidra til å nå målene i 2030-agendaen. Vi i UN Global Compact Norge støtter dette initiativet og ser 
positivt på at det bevilges midler over statsbudsjettet og at det brukes av Norfunds egenkapital til 
arbeidet.   

Tilleggsproposisjonens økning fra 7 til 14 milliarder i klimainvesteringer gradvis mot 2026 er en 
gledelig nyhet, og vi støtter regjeringens ambisjoner. Her ser vi det som nødvendig at staten tar fullt 
eierskap til økningen og at løftet opprettholdes uavhengig av hvorvidt tilstrekkelig privat kapital 
mobiliseres.   

Videre skulle vi gjerne sett at målet om 14 milliarder ble nådd noe raskere enn dagens forslag. 
Tilleggsproposisjonens økning av investeringene på 500 millioner kroner for årets budsjett er et steg i 
riktig retning, men vi mener det haster å få på plass effektive investeringsmekanismer for grønn 
omstilling i utviklingspolitikken. Vi oppfordrer til en ytterligere økning av investeringen slik at målet 
om 14 milliarder kan nås raskere.   

 

Uheldig forskjellsbehandling av FN-organisasjonene i Norge: FN og globale utfordringer – 
Kapittel 151, post 73  
Som del av vårt innspill til forslag til statsbudsjett påpekte vi en uheldig forskjellsbehandling av FN-
organisasjonene i Norge. FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge, ble 
etablert Norge i 2019, som det første FN-kontoret etablert i Norge siden 2002. Vi mener det beror på 
en misforståelse eller manglende kunnskap om organisasjonen, når vi nå av Utenriksdepartementet 
blir holdt utenfor støtten som går til FNs pådriverarbeid for bærekraftsmålene, altså post 73 i kapittel 
151[2] i det opprinnelige forslag til statsbudsjettet. Det er heller ikke i tilleggsproposisjonen kommet 
noen oppklaring i dette, noe vi mener bør rettes opp i.  
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Dette kan skyldes at det var Stortinget i sin tid som fastslo at FN-sambandet og UNICEF Norge, av 
gode grunner, skal motta midler til deres arbeid over en egen post i statsbudsjettet (post 73, FNs 
pådriverarbeid for bærekraftsmålene, kapittel 151). UNICEF Norge, FN-sambandet og UN Global 
Compact Norge har imidlertid nøyaktig samme organisatoriske oppsett gjennom norske 
organisasjonsnumre og egne norske styrer. I dag mottar UNICEF Norge så vidt oss bekjent 2,2 
millioner kroner årlig og FN-sambandet nærmere 30 millioner kroner over denne posten. Vi ber 
derfor komiteen likestille UNICEF Norge, FN-sambandet og UN Global Compact Norge i 
statsbudsjettet, slik at Utenriksdepartementet vet hvordan de skal forholde seg til dette.  

Forslag til merknad:	Komiteen mener at de norske FN-organisasjonene med norske 
organisasjonsnumre og styrer bør likestilles i adgangen til å søke midler til pådriverarbeidet for 
bærekraftsmålene. Det betyr at FN-sambandet, UNICEF Norge og UN Global Compact Norge 
likestilles i muligheten for å søke om midler fra post 73 i kapittel 151 i statsbudsjettet. Med tanke på 
mandat og størrelse skal UNICEF Norge og UN Global Compact likestilles. Det bevilges derfor 2,2 
millioner kroner årlig til UN Global Compact Norge til deres arbeid med FNs pådriverarbeid for 
bærekraftsmålene mot næringslivet.		

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  
	

 


