Bærekraft: Økte krav, nye muligheter
Næringslivet har en nøkkelrolle i vår felles utfordring
om å oppnå bærekraftig utvikling. Samtidig er
bærekraft og ESG i økende grad lovregulert, både
nasjonalt og internasjonalt.

Klikk på
bildene for
å lese mer!

Bærekraftig virksomhet i tråd med en lang rekke
standarder kreves også stadig oftere av banker,
investorer, større forretningspartnere og offentlige
innkjøpere.
Med innføringen av EUs taksonomi for bærekraftige
økonomiske aktiviteter forventes det at finansinstitusjoner
vil flytte stadig mer av sin kapital i retning av grønne lån
og investeringer.
Vi er del av SR-Bank konsernet, og har som mål om å være
en alliert for hele næringslivet på veien mot det grønne
skiftet og en mer bærekraftig forretningsmodell. Vi
kjenner bank og finans og forstår krav og forventninger
underveis for finansiering av bærekraftige aktiviteter.

Vi viser mulighetene og ikke bare
begrensningene, som ligger i det å
tilpasse seg økte krav og forventninger
fra myndigheter, kunder, investorer og banker
– og hva det betyr for din bedrift.
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Utdanning

Erfaring

• Executive programmer i Strategi og
ledelse, Handelshøyskolen BI
• Bachelor i Økonomi og Administrasjon,
Høyskolen i Rogaland og University of
Salford

SpareBank 1 SR-Bank, hvorav;
• Regionbanksjef, operasjonelt ansvar 5 år
• Konserndirektør, Kommunikasjon og
Samfunnskontakt 15 år
• Konserndirektør Bærekraft og Kommunikasjon, 5 år
• Styreverv; Odin Forvaltning 2014-2021 og Finstart
Nordic 2017-2022

• Master i Internasjonale Relasjoner,
London Metropolitan University
• Bachelor. Økonomi og Sammenlignende
politikk, Universitetet i Bergen

12 års erfaring fra FN, hvorav;
• Prosjekt- og fagleder. global høringsprosess
«Next Decade of Business and Human Rights»
• Prosjekt- og fagleder, FN-utredning om bedrifters
risikohåndtering mht. menneskerettighetsbrudd
• Fagleder, FNs forum for ansvarlig næringsliv for
menneskerettigheter

• Master i Energi, Miljø og Samfunn,
Universitetet i Stavanger
• Bachelor i Økonomi og Administrasjon,
Berkeley New York
• Sertifiseres i GRI Q1 2022

SpareBank 1 SR-Bank-konsernet, hvorav;
• Bærekraftsrådgiver strategi og rapportering,
Konsernnivå
• ESG-analytiker, SR-Forvaltning
• Kunderådgiver, Privatmarked

• Master i Energi, Naturressurser og Miljø,
Norges Handelshøyskole
• Bachelor i Økonomi og Administrasjon,
Norges Handelshøyskole
• Grunnleggende Befalsutdannelse,
Forsvaret

• Prosjektrådgiver, Connect Vest
• Analytiker, Coast Corporate
• Kvartermester, Forsvaret

• Executive diplom, Bærekraft som
konkurransefortinn, Handelshøyskolen BI
• Master I International Law and
Economics, World Trade Institute,
Universitat Bern
• Master i International Trade, Strategy
and Operations, University of Warwick
• Bachelor i Business Management,
University of Winchester

• Business officer, Swiss Trading and Shipping
Association
• Konsulent, UN International Trade Centre
• Trainee, UN International Trade Centre
• Trainee World Trade Organization

Åpenhetsloven

Aktsomhetsplikt

•
Trer i
kraft fra
1. juli 2022

•
•

Gjennomføre aktsomhetsvurderinger (due diligence) i
tråd med FN og OECDs retningslinjer
Skal dekke egen virksomhet og leverandørkjede
Kartlegging og tiltak

Redegjørelsesplikt
•

Hvem omfattes av loven?
•
•

Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5
Virksomheter som overstiger grensene for to av
følgende tre vilkår:
Salgsinntekt

70 millioner kroner

Balansesum

35 millioner kroner

Ansatte

50 årsverk

Morselskaper omfattes dersom mor- og datterselskaper oppfyller kravene sett som en enhet.

•
•
•

Offentliggjøre redegjørelse for aktsomhetsvurderingene
innen 30/6
Og ved vesentlige endringer i risikobildet
Kan inngå i årsberetning
Signeres av styret og daglig leder

Informasjonsplikt

•

•
•

Enhver interessent ved skriftlig forespørsel har rett på
informasjon om håndtering av risiko i produksjonen av
varer og tjenester
Kun visse unntak
3 ukers responstid

Noe av det vi kan hjelpe deg med
Bærekraft startpakke
For bedrifter som har lite erfaring med å
jobbe med bærekraft, kan vi tilby starthjelp,
med bistand til oversikt i et felt i rask utvikling,
kartlegging av bedriftens ståsted, og de mest
vesentlige tiltakene for å komme i gang.

ESG-risiko og bærekraftige
leverandørkjeder - Åpenhetsloven

Bærekraftig finans

SR-Bank Forretningspartner hjelper
bedrifter med å kartlegge ESG/bærekraftrisiko i egen virksomhet og i
leverandørkjeden, basert på ledende
standarder for aktsomhetsvurderinger (due
diligence)., herunder Åpenhetsloven.

SR-Bank Forretningspartner kjenner bank og
finans fra innsiden. Vår forankring i SR-bank
konsernet gjør at vi er godt plassert for å
hjelpe virksomheter med rådgivning knyttet til
synliggjøring av bærekraftstrategi og tiltak
som kreves for tilgang til grønne lån og
investeringer.

Bærekraftstrategi og styring

Klimastrategi og klimarisiko

Bærekraft/ESG-rådgiver for hire

SR-Bank Forretningspartner hjelper
virksomheter med å evaluere risiko,
muligheter og eksisterende systemer, sette
mål og KPIer, og utarbeide retningslinjer,
strategier, tiltak og styringsverktøy for
bærekraftig virksomhet.

Vi kan bistå med kartlegging av klima- og
bærekraftrisiko, rapportering i tråd med
ledende rammeverk (GHG-protokollen,
TCFD, CDP, GRI) og utarbeidelse av
klimastrategi.

Vi kan hjelpe med spesialisert rådgivning for
kortere perioder eller tilpasset mengde over
tid, knyttet til bedriftens behov.

Taksonomirådgivning

Bærekraftsrapportering

Vi hjelper virksomheten med å navigere i
taksonomien og dens krav til hvorvidt
aktiviteter er bærekraftige eller ikke, og
posisjonering i forhold til mulighetene
taksonomien byr på for konkurransefortrinn
og tilgang til kapital.

SR-Bank Forretningspartner kan bistå med
hele prosessen rundt rapportering i tråd
med eksisterende krav og ledende
rammeverk som eksempelvis
Åpenhetsloven og GRI.

Kursing og opplæring innen
bærekraft og ESG
Vi kan tilby skreddersydde informasjons- og
kursopplegg tilpasset virksomhetens behov,
inkludert kurs for ansatte og informasjon for
ledelse og styrer.
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SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner:

Din rådgiver i
omstillingen til en
mer bærekraftig
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911 49 015
LinkedIn-profil
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Kontakt oss for et uforpliktende møte!

