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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 “Endring av Prop. 1 S (20212022)”, kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi er positive til flere av endringene i
tilleggsproposisjonen og vil gjerne adressere de budsjettpostene vi mener er av særlig verdi til videre
behandling i Stortinget.
Kap. 541 IT- og ekompolitikk. Post 60 Bredbåndsutvikling
Vi er svært positive til at det foreslås en økning på 100 mill. kroner. Digital infrastruktur som
bredbånd og mobilnett binder Norge sammen, og slik infrastruktur er helt avgjørende
for verdiskapning og sysselsetting.
Kap. 553 Regional- og distriktsutvikling. Post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling
Økningen på 100 mill. kroner til bærekraftig og klimatilpasset regional- og distriktsutvikling er
fullkommen. Vi stiller oss bak Regjeringen sin begrunnelse: “For å bidra til at Norge blir et
lavutslippsland er det behov for å vri investeringer i distriktene i grønn retning”. Vi vil understreke at
det er viktig at prosjektene ikke går utover rammen til den enkelte fylkeskommune. Dette for å sikre
det ikke går på bekostning av det økonomiske handlingsrommet til fylkeskommunen.
Vi støtter at Innovasjon Norge skal vektlegge bærekraft, klimatilpasning, sysselsetting og regional
næringsutvikling, samt bedriftenes rolle i grønne og sirkulære verdikjeder i søknadsbehandlingen. UN
Global Compact Norge er i dag en aktiv aktør i regionene: Møre og Romsdal, Troms og Finnmark,
Agder og Viken, og fylkeskommunen er for oss en viktig samarbeidsaktør.
Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Post 60 Innbyggertilskudd
Økningen på 500 millioner til fylkeskommune er viktig for å sikre et godt økonomisk handlingsrom for
fylkeskommunen. Hurdalsplattformen har gitt uttrykk for at fylkene vil få en større rolle knyttet til
næringsutvikling og det stilles forventninger til at dette følges opp i budsjettsammenheng.
Vi viser forøvrig til vårt innsendte høringsinnspill i forbindelse med høring av statsbudsjettet i
kommunal- og forvaltningskomiteen: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-paStortinget/Horing/horingsinnspill/?dnid=22140&h=10004432
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
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