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Høringsinnspill 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.  
 
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 støtter dette initiativet og ser positivt 
på at det bevilges midler over statsbudsjettet og at det brukes av Norfund egenkapital til arbeidet. Vi 
ønsker likevel å bemerke at bevilgningen kan vurderes økt. Skal vi ta utgangspunkt i forpliktelsene fra 
Parisavtalen om å mobilisere klimainvesteringer på 100 milliarder dollar årlig, vil det være langt igjen 
om vi skal nå målet. Skal Norge ta en ledende rolle på klimainvesteringer internasjonalt, som uttalt i 
Hurdalsplattformen, vil en betydelig økning av investeringen i fondet på sikt fortsatt være 
nødvendig.  
 
Bekjempelse av ulovlig kapitalflyt - Kapittel 172  
Vi ser positivt på prioriteringen av videre oppfølging av arbeidet mot ulovlig kapitalflyt, som uttrykt i 
forslag til statsbudsjettet (Prop 1 UD, s. 22) og i Hurdalsplattformen [1]. Vi i UN Global Compact 
Norge har foreslått opprettelsen av et nordisk panel som skal videreføre arbeidet gjort av det 
internasjonale FACTI-panelet [2] både her hjemme og i samarbeid med utviklingsland, en tilhørende 
konferanse i Stavanger som avholdes årlig planlegges.    
 
Uheldig forskjellsbehandling av FN-organisasjonene i Norge: FN og globale utfordringer – Kapittel 
151, post 73  
FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge ble etablert i Norge i 2019. 
Det er det første FN-kontoret som er etablert i Norge siden 2002. Kjennskapen til organisasjonen 
øker, men det tar naturligvis tid å etablere seg som en aktør i Norge. Vi ble etablert av det norske 
næringslivet selv for å fremme bærekraftsmålene mot norske bedrifter. 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[3]. På direkte forespørsel til Utenriksdepartementet om UN Global Compact Norge skal 
behandles på lik linje med FN-sambandet og UNICEF Norge og derfor motta støtte til vårt 
informasjonsarbeid i Norge, så venter vi fortsatt på et avklarende svar. 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.  
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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  
 


