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INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED STRATEGI FOR SIRKULÆRØKONOMI 
 
 
UN Global Compact Norge ønsker å komme med innspill til Klima- og miljødepartementet og 
regjeringens arbeid med en strategi for sirkulærøkonomi.   
 
Vi som dere ønsker god kontakt med næringslivet, forskningsinstitusjoner og sivilsamfunn for å sikre 
viktige innspill fra alle som har en viktig rolle i en sirkulær økonomi. 
 
Vedlagt ligger Stakeholderrapporten som vi legger frem 03.09.2020, sammen med SINTEF, 
Asplanviak, Circular Norway og Circular region.  
 
 
Næringslivets innspill til nasjonal strategi for sirkulærøkonomi kan oppsummeres i følgende 
nøkkelfunn. Gjennom bransjeoverskridende samarbeid har næringslivet en forventning om innovasjon 
og forretningsmuligheter gjennom partnerskapsmodeller, nettverk og prosjekter. 
 
En ny og sirkulær næringslivskultur må etableres i fellesskap mellom myndigheter, forbrukere og 
næringsliv. Åpenhet og transparens er nødvendig for tillit mellom næringsliv og samfunnet, samt 
mellom aktører i næringslivet. Det er behov for et tydelig rammeverk for hvordan ansvar kan 
kontrolleres og rapporteres gjennom verdikjeden. Samtidig etterlyser bedriftene satsning på sirkulære 
varer og tjenester, fra myndigheter og gjennom krav fra informerte forbrukere. 
 
 
Om UN Global Compact Norge 
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ 
for bærekraft med 11.000 medlemsbedrifter globalt og 200 medlemmer i Norge. Norges-kontoret til 
UN Global Compact åpnet 1. september 2019 og har siden den gang økt med over 80 nye 
medlemmer. I dag er UN Global Compact Norge også det største bedriftsinitiativet for bærekraft i 
Norge med over 200 innmeldte medlemmer. I dag har vi 15 av de 30 største selskapene i Norge som 
medlemmer i tillegg til aktører som NBIM, NHO og Innovasjon Norge. Det tidligere nordiske UN 
Global Compact-nettverket er nå oppløst og det er etablert egne UNGC-kontorer i alle de nordiske 
landene med unntak av Island.  
 
Videre detaljer knyttet til Stakeholderrapporten besvares av undertegnede på 

Kim.Gabrielli@globalcompact.no eller 974 24 587. 
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