
 
 
 

Norsk næringsliv i faresonen 

 
Velkommen til Webinar om ansvarlig næringsliv og korona-krisen:  
Tirsdag 28. april, kl. 09.00 til 10.00.  
 
Webinaret streames her. 
 

– Koronakrisen øker risikoen dramatisk for at norsk næringsliv trår 
feil, og krenker menneskerettigheter, skader miljøet eller blir utsatt 
for korrupsjon. Regjeringen må stille klare krav til selskaper som 
mottar støtte fra krisepakkene, mener Frode Elgesem.  
 
Han er leder for Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Tirsdag 28. april holder 
Kontaktpunktet et webinar om ansvarlig næringsliv og koronakrisen, der blant andre statssekretær 
Marianne Hagen i Utenriksdepartementet er innleder. Representanter fra NHO, LO, FORuM og 
Scatec Solar deltar også. Det er stor interesse for webinaret, og det er tydelig at mange følger med på 
hvordan norske bedrifter nå håndterer de nye risikoene – blant annet investorer.  
 
– Kravene til å opptre ansvarlig er særlig viktig i en krisetid. Risikobildet endrer seg på kort tid, 
samtidig som krisetid gir mulighet til ny, nødvendig praksis, sier Elgesem. 
 
Som alltid er det de svakeste som også er de mest utsatte. Blant annet kan konsekvensene av 
korona-epidemien bli katastrofal for arbeidstakere og lokalsamfunn i det globale sør. Hvordan ser det 
ut i leverandørkjedene til norske virksomheter? 
 
En lakmustest 
 
– En krise som den vi står i, er selve lakmustesten for hvor godt rustet norsk næringsliv er til å utvise 
aktsomhet og evaluere risikoene. Det er nå selskapene skal vise hvor bærekraftige de er, og om de 
evner å bygge motstandskraft. For det vil komme flere kriser, påpeker Elgesem. 
 
– Regjeringen må stille krav til at selskapene som mottar støtte fra krisepakken forplikter seg til å 
følge OECDs retningslinjer. Manglende etterlevelse må få konsekvenser. På denne måten bidrar ikke 
bare regjeringen til at næringslivet utviser samfunnsansvar under krisen, men sørger i tillegg for at 
mange virksomheter får en mer bærekraftig praksis. Det gjør dem bedre rustet til å håndtere nye 
kriser, fortsetter Elgesem. 
 
Forventer mange klager 
 
Det vil trolig komme et stort antall klagesaker mot næringslivet relatert til korona-krisen. Et fransk 
selskap er for eksempel blitt klaget inn til for å ha opprettholdt call-senter-tjenester i en rekke land, 
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uten å innføre smitteverntiltak. 
 
– Mitt mål er at norsk næringsliv ikke skal være på listen over innklagede selskaper i kjølvannet av 
korona-krisen, sier Elgesem. 
 
Velkommen til webinar: 
 
Webinaret live-streames her: https://youtu.be/yfbJ1KKmQhU 
Meld gjerne din interesse for å delta her: oecdncp@mfa.no 
 
Mer informasjon om Kontaktpunktet og årsrapport for 2019: 
www.ansvarlignæringsliv.no 
 
Kontaktpersoner: 
 
Frode Elgesem 
Leder, Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv 
frode.elgesem@gmail.com  
416 96 089

Cathrine Halsaa (for praktisk info) 
Sekretariatsleder 
cathrine.halsaa@mfa.no  
416 06 74 
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