
 

 

Digital workshop i ansvarlig næringsliv for virkemiddelapparatet 

7. - 8. desember 
 

Regjeringen forventer at næringslivet opptrer ansvarlig og gjør aktsomhetsvurderinger, og at det 

offentlige skal gi gode råd og veiledning i dette arbeidet. 

 

Bakgrunn: Næringslivet spiller en viktig rolle for at vi skal nå FNs bærekraftsmål. Et velfungerende og 

ansvarlig næringsliv er nøkkelen til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst og dermed en viktig 

bidragsyter til å nå målene. Regjeringen forventer at norske selskap med internasjonal virksomhet 

opptrer ansvarlig og etterlever OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 

menneskerettigheter. Et sentralt element er forventninger om at selskapene gjør 

aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.  

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter har som målsetting at selskaper 
som søker statlig økonomisk støtte eller tjenester skal få god og samstemt informasjon og veiledning 
om ansvarlig næringsliv og Regjeringens forventninger om å respektere menneskerettighetene.  
 
Virkemiddelapparatet er en viktig kanal for veiledning og støtte til selskaper om ansvarlig næringsliv. 
Kontaktpunktet har erfart at rådgiving fra virkemiddelapparatet er sprikende på dette feltet. 
Kontaktpunktets undersøkelse om ansvarlig næringsliv viser at norske virksomheter har lav 
kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og at det er et stort behov for mer 
veiledning på dette feltet generelt og aktsomhetsvurderinger spesielt.  
 
Målsetning: Kontaktpunktet ønsker, i samarbeid med UD og NFD, å følge opp målsettingen om bedre 

og mer samstemt informasjon til næringslivet med å invitere virkemiddelapparatet til en workshop i 

ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.  

Innhold i workshopen: Deltakerne vil få økt kjennskap til Regjeringens forventninger til ansvarlig 

næringsliv, kort innføring i internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, og viktigheten og 

nytten av aktsomhetsvurderinger. Det legges også opp til å drøfte forskjeller mellom ulike standarder 

og styrker og svakheter ved disse, metoder for veiledning og på hvilket tidspunkt i kontakt med 

kunder/tilskuddsmottakere det bør stilles krav om risikovurderinger/ESG-analyser m.v.  

Kurset vil ha en balanse mellom teori og praksis. Deltakerne vil få presentasjoner med konkrete 

eksempler på hvordan både virkemiddelapparatet og bedrifter arbeider med ansvarlighet og delta i 

diskusjoner og erfaringsutvekslinger om disse temaene.  Workshopen vil bygge på Kontaktpunktets 

kursopplegg i ansvarlig næringsliv for bedrifter som har vært gjennomført årlig siden 2015.  

Målgruppe: Kurset vil særlig være rettet mot aktører i virkemiddelapparatet som utarbeider interne 

retningslinjer og de som har kundekontakt, vurderer søknader om tilskudd/kreditt og gir veiledning 

om aktsomhetsvurderinger.   

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/kontaktpunktets-undersokelse-om-ansvarlig-naeringsliv/


Dag 1 

    

 
09:30 – 09:45  Velkommen, presentasjon av dagen  
   Frode Elgesem, Leder av Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv 
 
09:45 – 09:55  Statens forventninger til ansvarlig næringsliv og bærekraft 
  Lucie Sunde Eidem, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet 

 
09:55 – 10:15  Gjennomgang av internasjonale standarder: OECDs retningslinjer og UNGP 

Frode Elgesem 

 

10:15 – 10:45 Rutiner og krav til kunder/brukere om aktsomhetsvurderinger i tråd med 

ESG-standarder, EHS, IFC-standarder, OECDs RL, UNGP 

Guro Hagen Kristiansen, Seniorrådgiver Bærekraft, GIEK 

Kristin Imafidon, ES rådgiver, Norfund 

10:45 – 11:05 Kommentarer ved Frode Elgesem, åpent for spørsmål fra deltakere 

11:05 – 11:25 Eksempel fra bedrifters arbeid med aktsomhetsvurderinger: 

 Lisa Berg, Human Rights Manager, Yara 

11:25 – 11:40  Kommentarer ved Frode Elgesem, åpent for spørsmål fra deltakere 

11.40 – 11.55  Presentasjon av case-oppgave for deltakerne 

   Joachim Nahem og Kristel Tonstad, The Governance Group 

 

11.55 – 12:00  Oppsummering 

   Frode Elgesem  

  

 

 

  



Dag 2 

 

 
09:30 - 09:40  Oppsummering av gårsdagens kursdag 
   Frode Elgesem, Leder av Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv 
 
09:40 – 10:00  Gjennomgang av case study og diskusjon 

Joachim Nahem og Kristel Tonstad, The Governance Group 
 

10:00 - 10:15  Hvordan kan sivilsamfunnet bidra i selskapers arbeid med ansvarlig 

næringsliv, risikovurderinger og interessentdialog 

Diego Alexander Foss, Fagrådgiver Ansvarlig næringsliv, investeringer og 

utviklingsfinansiering, Forum for utvikling og miljø 

 

10:15 - 10:35  Interessentdialog og risikokartlegging 

Beate Ekeløve-Slydal, Medlem av Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv 

 

10:35 - 10:50 Hvilke krav stilles til interessentdialog og risikokartlegging? 

Forventninger og krav til interessentdialog og oppfølging av kundenes arbeid 

på dette  

Arnfinn Lundberg Bakke, Programansvarlig for Samfunnsansvar, Innovasjon 

Norge 

 

10:50 - 11:10  Risikovurdering og interessentdialog – en kontinuerlig prosess  

Roar Haugland, Konserndirektør, Scatec Solar 

11:10 – 11:35 Kommentarer ved Beate Ekeløve-Slydal til Innovasjon Norge og Scatec Solar, 

åpent for spørsmål fra deltakere 

11:35 - 11:55  Hvordan kan norske bedrifter bidra til å fremme faglige rettigheter 

internasjonalt?  

ILOs kjernekonvensjoner, Hovedavtalen LO-NHO, globale rammeavtaler som 

verktøy.  

Nina Mjøberg, Seksjonsleder, LOs internasjonale avdeling 

 

11:55 - 12:00  Oppsummering og refleksjoner 

Frode Elgesem 

 

  

 

 

 


