
 
 

 

Stiftelsen Miljøfyrtårns innspill til eierskapsmeldingen, Meld. St. 6 (2022–23) 

Takk for muligheten til å komme med innspill til Meld. St. 6 (2022–2023) Et grønnere og mer aktivt statlig 
eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper. Stiftelsen Miljøfyrtårn er landets mest brukte ordning for 
tredjeparts-sertifisert miljøledelse. Ordningen skal bidra med positiv miljøeffekt gjennom konkrete tiltak i de 
sertifiserte virksomhetene. Over 9200 virksomheter er miljøfyrtårnsertifisert, og bruker vårt digitale 
styringsverktøy for kontinuerlig klima- og miljøforbedring. Stifterne våre er LO, NHO, Virke, SMB Norge, KS, 
Innovasjon Norge og en rekke kommuner og fylkeskommuner.   

Miljøfyrtårn gir vår fulle støtte til at bærekraft nå er del av statens mål med eierskapet i både 
konkurranseutsatte og ikke-konkurranseutsatte virksomheter. Meldingen gir en etterlengtet og nødvendig 
tydeliggjøring av statens forventning til statlig eide selskapers arbeid for å redusere avtrykket på klima og 
natur. (11.4 og 11.5). De tydelige forventningene til målsettinger, rapportering og åpenhet, og ikke minst til 
konkrete handlingsplaner som definerer hvordan virksomheten skal nå målene, er klima- og miljøledelse i 
praksis. Selskapenes klimamål forventes å være i tråd med Parisavtalen. Når det bli enighet om en global 
naturavtale, bør staten forvente at selskapenes målsettinger for naturmangfold og økosystemer minst er i 
tråd med denne avtalens ambisjoner. 
 
Forventningene til statlig eide selskaper vil ha konsekvenser for selskapenes verdikjeder. Ringeffekten kan bli 
stor når selskapene stiller klima- og miljøkrav videre til leverandører og produsenter. Å etterspørre 
miljøledelse vil ofte være relevant, i kombinasjon med andre miljøkrav. Når de etterspør miljøledelse, sikrer 
statlig eide selskaper at de velger leverandører som arbeider kontinuerlig med å redusere klima- og 
miljøavtrykket på områder som er vesentlige for leverandøren, og at leverandøren stiller miljøkrav videre i 
sine verdikjeder. Effekten av å stille miljøkrav i innkjøp kunne vært tydeligere uttrykt i meldingen. 
 
Den nødvendige omstillingen vil bli krevende for næringslivet, og kanskje særlig for mindre bedrifter. Vi 
trenger statlige selskaper som går foran og kan dele verdifull erfaring og kompetanse med det øvrige 
næringslivet. I tillegg til åpenhet om mål, tiltak og rapportering, mener Miljøfyrtårn at statlig eide selskaper 
bør forventes å dele læring fra arbeidet med klima og miljø. Sentrale myndigheter, for eksempel 
Miljødirektoratet, bør hente inn praktisk læring og metoder og tilgjengeliggjøre dette i form av forenklede 
verktøy som bredden av næringslivet kan dra nytte av. 
 
Miljøfyrtårn har følgende tre forslag til merknader:  
Komiteen ber regjeringen formidle til statlig eide selskaper at staten, når det foreligger en global naturavtale, 
vil forvente at selskapenes målsettinger for naturmangfold og økosystemer minst er i tråd med ambisjonene i 
den internasjonale avtalen.  
 
Komiteen understreker at miljøhensyn i verdikjedene er ett av de nødvendige verktøyene selskapene vil måtte 
ta i bruk for å oppfylle forventningene innen klima og natur. For eksempel vil det i de fleste innkjøp være 



 
 

 

relevant å kreve at leverandørene har god miljøledelse på plass og dermed jobber kontinuerlig med å 
forbedre klima- og miljøavtrykket fra drift og verdikjeder. 
 
Komiteen ber regjeringen legge til rette for at privat næringsliv, herunder små og mellomstore bedrifter, kan 
dra nytte av statlig eide selskapers læring fra arbeid med klima, naturmangfold og økosystemer. Dette kan 
være i form av metoder og forenklede verktøy til bruk i bedrifters grønne omstilling, for eksempel åpenhet 
om metoder for klimaregnskap.  
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