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Ny direktør i Global Compact Nettverk
Norge
Kim Noguera Gabrielli er ansatt som direktør i
nettverket
Kim Noguera tiltrer stillingen som
direktør for Global Compact Nettverk
Norge 1. september 2019.
"Dette vil bety et stort løft for
aktiviteten i nettverket", sier Wenche
Grønbrekk, styreleder for Global
Compact Nettverk Norge.
Vi har som ambisjon å gjøre Global
Compact Nettverk Norge til det
ledende miljøet for bærekraftig
næringsliv i Norge, og ønsker Kim
velkommen som daglig leder og
drivkraft i dette arbeidet.
Kim har mer enn 12 års erfaring innen
internasjonalt samarbeid, bærekraft og
politisk kommunikasjon og påvirkning.
Hans biografi er vedlagt under.
"I en tid verden og Norge trenger et
bærekraftig næringsliv mer enn noen
gang før og hvor norsk næringsliv
trenger et samlende nettverk, er
stillingen som direktør for Global
Compact Nettverk Norge en av de mest
spennende og framtidsrettede jobbene
jeg kan tenke meg", sier Kim N.
Gabrielli, påtroppende direktør.

info@globalcompact.no

Kontakt oss

kim.gabrielli@globalcompact.no
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Generalforsamlingen 2019
Oppsummering fra årets generalforsamling
Årets generalforsamling for Global Compact
Nettverk Norge ble avholdt hos Innovasjon
Norge i Oslo 6. juni 2019.
Håkon Haugli, adm. dir. i Innovasjon Norge,
ønsket velkommen og sa at
bærekraftsmålene er et veikart for
næringsutvikling. Han understrekte at Global
Compact Nettverk Norge kan sikre at
arbeidet med samfunnsansvar blir enda
bedre, at norske selskaper lærer av
hverandre og at flere norske bedrifter lykkes
med internasjonalisering og eksport.
Styreleder i Global Compact Nettverk Norge,
Wenche Grønbrekk, innledet om arbeidet i
Global Compact Nettverk Norge globalt og
ambisjonene for den norske organisasjonen.

Global Compact Nettverk Norge er en del av
70 nettverk globalt, og kan tilby norske
selskaper en rekke verktøy og dele god
praksis de kan dra nytte av i sin virksomhet.
Grønbrekk introduserte nettverkets nye
direktør, Kim N. Gabrielli, som kommer fra
stillingen som assisterende generalsekretær
for UNICEF Norge.
Påtroppende direktør i Global Compact
Nettverk Norge Kim N. Gabrielli sa at
næringslivet spiller en absolutt nøkkelrolle
skal vi nå bærekraftsmålene innen 2030.
Målene gir næringslivet uendelige
muligheter til å identifisere nye produkter og
tjenester å tjene penger på.

info@globalcompact.no

Kontakt oss

kim.gabrielli@globalcompact.no
Twitter
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Det ble etablert tentative nettverksgrupper
som sammen skal jobbe videre innenfor
rammene av Global Compact Nettverk
Norge. En oversikt over gruppene er vedlagt.
Dersom din bedrift ønsker å engasjere seg i
noen av gruppene kan dere melde dette til
gruppeansvarlig. Styret og sekretariatet vil
også komme tilbake til videreutvikling av de
tentative gruppene og se på andre mulige
grupper/ plattformer.
Han gleder seg til å bidra til å konkretisere
bærekraftsarbeidet til norske bedrifter enda
mer, legge til rette for bransjesamarbeid på
tvers og synliggjøre og skape flere
medlemsfordeler for bedriftene som er med
i Global Compact Nettverk Norge.

Generalforsamlingen ble avsluttet med den
formelle delen. Protokoll fra denne ligger
vedlagt.

Styrets nestleder, Karoline Bakka Hjertø,
snakket om Global Compact Nettverk
Norges strategi og presenterte hovedfunn
fra den nye nordiske undersøkelsen blant
Global Compact bedrifter, om status for
arbeidet. Se strategien vedlagt.
Sturla Henriksen holdt et engasjerende
foredrag om arbeidet i UN Global Compact
sin Action Platform for Sustainable Ocean
Business, der flere norske selskaper også
deltar aktivt. Dette arbeidet vil også ha en
god forankring i Global Compact Nettverk
Norge fremover med opprettelsen av en
egen havgruppe.

info@globalcompact.no
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kim.gabrielli@globalcompact.no
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Tentative nettverksgrupper i Global Compact
Nettverk Norge
Gruppe 1: Havplattformen
Wenche Grønbrekk
Wenche.gronbrekk@cermaq.com
Gruppe 2: Leverandørkjede og sirkulærøkonomi
Sigurd Sagen Vildåsen & Agnethe Brown Erland
sigurd.sagen.vildaasen@sintef.no
agnethe.erland@sr-bank.no
Gruppe 3: Teknologi og digitalisering
Tine Venås Kjeldsen & Tor Helmersen
tine.venas@atea.no
tor.helmersen@investinor.no
Gruppe 4: Menneskerettigheter
Jan Atle Ellingsen
jae@bergen-plastics.no
Gruppe 5: Rapportering
Karoline Bakka Hjertø
karoline.bakka.hjerto@sb1ostlandet.no

Protokoll
Generalforsamling i Global Compact Nettverk Norge
Generalforsamling for virksomhetsåret 2018 ble holdt 6. juni 2019 kl. 14:00 i Innovasjon Norges
lokaler.

1. Valg av møteleder
Henrik Munthe, NHO, ble valgt til møteleder.

2. Valg av representanter til å undertegne protokollen
Marianne Giæver fra Equinor og Arne Seglem Larsen fra Laerdal Medical valgt til å undertegne
protokollen

3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

4 . Årsberetning og regnskap for 2018
Nettverket ble etablert 15. oktober 2018 og det har ikke vært noen økonomisk aktivitet. Styret har
derfor ikke finnet det nødvendig å utarbeide årsberetning. Det foreligger heller intet regnskap.

Vedtak:

Årsberetning for 2018 innarbeides i årsberetningen for 2019.

5. Budsjett
Møteleder redegjorde for de økonomiske utsiktene. Det er per tid ikke grunnlag for å utarbeide
komplett budsjett. Styret ber om fullmakt til å utarbeide og vedta budsjett for 2019.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å utarbeide og vedta budsjett for 2019

6. Fastsettelse av kontingent
Participant
Company revenue tiers by annua I
gross sales/revenue

Signatory

Required annual contribution

>USD 5 billion

NOK160,000

NOKB0,000

USD 1 - 5 billion

NOK 120,000

NOK60,000

USD 250 million - 1 billion

NOK 80,000

NOK40,000

USD 50 - 250 million

NOK40,000

NOK20,000

USD 25 - 50 million

NOK20,000

NOK 10,000

<USD 25 million

NOK 10,000

NOK 5,000

NA

NOK 5,000

Non business

I kursiv- nivå på kontingent vedtatt av FN. GCNN har ikke innflytelse på disse summene.

Forslag fra styret i GCNN

Vedtak:
Kontingent vedtatt som foreslått.

7. Behandle innkomne forslag
Ingen innkomne forslag før møtet.

8. Valg av styremedlemmer
På den stiftende generalforsamling i oktober ble styret valgt til 2020 og 2021.
Cilia lndahl, Aker Biomarine, har fratrådt sin styreplass på grunn av jobbskifte.
Henrik Munthe, NHO, ble foreslått inn i styret.

Vedtak:
Henrik Munthe, NHO, valgt som styremedlem.

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen frem til 2020
Ingen forslag til medlemmer er tilsendt styret i GCNN på forhånd. Det foreslås at styret gis fullmakt til

å nedsette valgkomiteen.

Vedtak:

Styret nedsetter valgkomite.

10.

Valg av revisor

Flatturn og Co AS er brukt og har foreløpig gjort noen små oppdrag for GCNN.
Vedtak:

Flatturn & Co AS valgt som revisor.

11.

Eventuelt

Ingen innkomne punkter på eventuelt.

Oslo, 6. juni 2019

Marianne Giæver

28/06/2019

Presentasjon Wenche Grønbrekk

A FRAMEWORK
for responsible business based on
UN declarations and conventions

5

5

DRIVING IMPACT
through UNGC Local Networks

70
LOCAL
NETWORKS
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PARTICIPATING COMPANIES SAY
the UN Global Compact has helped:

80%
advance
sustainability in their
own company

+

66%
guide their corporate
sustainability
reporting

+

68%
drive implementation
of sustainability
policies and practices

+

48%
shaped the
company’s vision
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4 YEARS INTO THE 2030 AGENDA
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Earth is heading towards a point of no
return

RISKS
Gender parity
gap widening

22% of today’s 1.8 billion young
are not in employment, training
or education
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Global warming
at a 4 degrees
trajectory

A future with more
plastic than fish in the
oceans
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OPPORTUNITIES
Closing the gender gap alone
could add US$28 trillion to global
GPD
Bold Climate action could yield a
direct economic gain of US$26
trillion

• prevent over 700,000
premature deaths from air
pollution
• Generate over 65 million
additional low-carbon jobs
10
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CHANGE
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80% OF COMPANIES TAKE SDG ACTION
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SNAPSHOT OF GLOBAL OFFERINGS
ACTION PLATFORMS

UN GLOBAL COMPACT ACADEMY

VIRTUAL SESSIONS

E-LEARNING COURSES

INFLUENCER SERIES

GLOBAL COMMUNITY
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Presentasjon Karoline Bakka Hjertø

Global Compact Nettverk Norges
strategi
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«Formålet med Global Compact Nettverk Norge er å styrke norske
bedrifters arbeid med samfunnsansvar og bærekraft på basis av
Global Compacts ti prinsipper og FN's bærekraftmål, og bidra til at
dette kan gjøres til en del av bedriftenes forretningsvirksomhet.
Dette skal blant annet skje ved å legge til rette for at medlemmene
kan delta i erfaringsutveksling og kompetanseutvikling inne de
områder som dekkes av de ti prinsippene.»

16
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• Oppdrag fra de nordiske GC nettverkene.
• Publisert i samarbeid med Nordisk ministerråd.
• Alle nordiske Global Compact medlemsbedrifter i
Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og
Sverige. Q4 2018 og Q1 2019.
• Hvordan nordiske GC bedrifter arbeider med
bærekraft og bærekraftsmålene, identifisere
utfordringer og hindringer.
• Styrke arbeidet til Global Compact.
• Resultatene ikke representative for næringslivet i
landene.
• Ledet av Global Compact Network Denmark og
gjennomført av konsulentfirmaet Nordic
Sustainability.
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I. Bedrifter er motivert for å arbeide med SDG’ene, men strever
med å integrere dem i kjernevirksomheten.

• Færre barrierer.
• 90% har forankring hos toppledelse.
• Verdien av å arbeide med målene virker
tydelig.

• Vanskelig å integrere målene i
kjernevirksomheten.
• Støtten fra myndigheten oppleves som
svært lav, 37%, kun 13% fått hjelp.
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II. SDG’ene er inspirerende for strategi og forretningsutvikling –
spesielt for SMB

•

Bærekraftsmålene brukes både i
kommunikasjon og forretningsutvikling.

•

Bedrifter kunne i større grad ha analysert
egen påvirkning.

20
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II. SDG’ene er inspirerende for strategi og forretningsutvikling –
spesielt for SMB

•

Bedrifter kunne i større grad ha analysert
egen påvirkning

21

21

III. Bærekraft blir mer integrert i alle deler av bedriften

•
•

Nær 80% av bedriftene har integrert
bærekraft i visjon og strategier.
Nesten 2/3 har integrert rapportering
eller inkluderer bærekraftsrapportering i
årsrapport.

• Kun 12 % knytter belønning til
prestasjoner innen bærekraft /
samfunnsansvar.
• Kun 8 % gir opplæring til styret.

22
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Vår ambisjon
GCNN skal være pådriver og tilrettelegge for at norske virksomheter
arbeider målrettet med FNs bærekraftsmål og UNGCs ti prinsipper,
på en måte som bidrar til verdiskaping for kjernevirksomheten.
Nettverket er medlemsdrevet og engasjerer både virksomheter,
sivilsamfunn og andre interessenter for å skape verdi for
medlemmene.
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Global Compact Network Norway skal:
1. være en partner for og med andre etablerte nettverk i Norge, som
baserer seg på ett eller flere av UNGCs 10 prinsipper.
2. jobbe kostnadseffektivt med å øke kompetanse og fasilitere
kunnskapsdeling ved å benytte webinarer, arrangementer, etablerte
arenaer og møteplasser i hele Norge og evt. internasjonalt. Hovedfokus
på nettverkets medlemmer.
3. fremme FNs bærekraftsmål og ha enkelte fokusområder som skal være
kompatible med UNGC eller initiativ i de andre nordiske landene.
4. ha ulike nettverksgrupper og være åpen for at medlemmene selv tar
initiativ til å opprette nettverksgrupper.
24
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Global Compact Network Norway har 4 fokusområder:

Informasjon og
synliggjøring

Rekruttering

Bærekraftsmålene

Nettverksgrupper
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Presentasjon Sturla Henriksen
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• Take a comprehensive view at the role of the ocean in
achieving the 17 SDGs
• Explore attractive and viable solutions, establish
principles, guidelines and best practices for sustainable
use and management of the ocean
• Explore ideas and inspire innovations for technical and
operational improvements to ensure healthy and
productive ocean and improve sustainable ocean business
• Identify areas and topics for further consideration or action
by Governments and the United Nations, with the
objective to enhance global and local ocean governance

28
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Why

Ocean Governance

UN Global Compact

• Secretariat
• Facilitation
• Report to Secretary
General

Minerals

NGO´s

Energy

Academia

Ocean Opportunities

What

Banking, Equity

Leisure

UN Family, Multilaterals

Transport

Seafood, Fisheries

Ocean Princpiples

•
•
•
•

Insurance
Technology

Who

Global Network
High Level Panel Advisory
Liason with Ocean Initiatives
Industry Networks
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Local Networks – Ocean chapters

Country Networks (70)
Accelerator Network
Workshops

Global Compact Nettverk Norge vil etablere en egen fokusgruppe på hav

30

2

28/06/2019

Status: Action
Tracks and
Deliverables
OCEAN GOVERNANCE

OCEAN OPPORTUNITIES

OCEAN PRINCIPLES

SECTOR GUIDANCE
UN Global Compact
Ocean Accelerator Network

First edition
under
consultation

Launch September
2019

Launch and Call
to Action - June
2019

31

Opportunity Report: Five high impact areas

SET SAIL
FOR ZERO

FULLY
TRACEABLE
SEAFOOD

MORE
OCEAN
ELECTRICITY

MAPPING
THE OCEAN

ZERO PLASTIC
ENTERING THE
OCEAN

OCEAN CALLS TO ACTION 2019-2020
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GLOBAL GOALS
OCEAN HACKATHON
Ocean Conference 2020 - Lisbon Beach Hackathon
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Biografi – Kim N. Gabrielli (39) (CV på LinkedIn)
Kim Noguera Gabrielli har mer enn 12 års arbeidserfaring innen internasjonalt samarbeid,
bærekraft og politisk kommunikasjon og påvirkning. Han er fra september 2019 direktør for
Global Compact Nettverk Norge.Global Compact Nettverk Norge har nylig etablert seg med eget styre
høsten
2019 med nytt sekretariat i Norge. Før Global Compact Nettverk Norge var Gabrielli
og f
assisterende generalsekretær og avdelingsdirektør for barns rettigheter og bærekraft i
UNICEF Norge. UNICEF er FNs barnefond og den tredje største FN-organisasjonen.
Han har jobbet i UNICEF siden 2012 og har erfaring både som politisk rådgiver,
kommunikasjonssjef og fra hovedkontoret i New York. Han har vært sentral for å bygge opp
UNICEF Norges politiske påvirkningsarbeid siden 2012. Siden 2015 har han drevet fram
UNICEF Norges nysatsing på samarbeid med næringslivet innen barns rettigheter, bærekraft
og globale verdikjeder. Han er også programleder for podkasten «Bærekraftspodden».
Gabrielli har initiert og ledet UNICEF Norges samarbeid med NBIM og tatt initiativ til en ny
strategi og satsing på samarbeid med investorer i UNICEF globalt. Gabrielli er også
sammen med Terje A. Eikemo en av to initiativtakere bak NTNUs nye forskningssenter for
global helse og ulikhet, «CHAIN». NTNU CHAIN-senteret har sikret 70 millioner kroner i
støtte fra Forskningsrådet og samarbeider med Global Burden of Disease.
Før UNICEF jobbet Gabrielli som internasjonal rådgiver for idrettspresidenten og i Røde
Kors. Gabrielli har også hatt en rekke verv i ulike organisasjoner og i Arbeiderpartiet. Han har
vært lokallagsleder i Oslo Arbeiderparti og engasjert i partiets internasjonale arbeid og
utvikling av utenrikspolitikk gjennom Aps internasjonale utvalg og Oslo Aps Internasjonale
Forum. I 2017 utga han boka «Sosialdemokratisk utenrikspolitikk i Trumps verden» i
samarbeid med Stina Torjesen.
Gabrielli studerte språkfag, islam og migrasjon ved LMU-universitetet i München og skrev sin
masteroppgave i Irland om Islam i Europa. Han snakker engelsk, spansk og tysk flytende.
Gabrielli vokste opp på Nøtterøy, men har vært bosatt i Oslo siden 2008, da han kom hjem til
Norge etter syv år i utlandet. Gabrielli er gift med Brian Noguera-Gabrielli.
Kontaktinfo: Kim.gabrielli@globalcompact.no., tlf. 97424587, Twitter/ Instagram: @kimgabrielli,
Facebook: https://www.facebook.com/kim.gabrielli

