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Redegjørelse for foretatte aktsomhetsvurderinger 

Regnskap Norges virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte: 
Styret og ledergruppen er ansvarlige for beslutninger knyttet til økonomiske, miljømessige og 

sosiale temaer.  

Foreningens virksomhet ledes av et styre som skal bestå av 7 styremedlemmer inklusive leder og 

nestleder. 

Administrasjonen ledes av administrerende direktør. Administrerende direktør skal utføre sine 

verv lojalt ut fra foreningens interesser. Administrerende direktør deltar på alle styremøter og 

står fritt til å la seg representere ved øvrige medarbeidere.  

 

 

Resultater av aktsomhetsvurderinger: 

Regnskap Norge har ikke kjennskap til negative forhold knyttet til grunnleggende 

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

I året som kommer vil foreningen gjennomføre en større aktsomhetsvurdering. Vi vil kartlegge 

og vurdere negativ påvirkning ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og 

forretningsforbindelser. Oppdaterte vurderinger publiseres fortløpende. Dernest vil vi vurdere 

og iverksette eventuelle tiltak og planer som forebygger og reduserer negative konsekvenser. 

 

 

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak: 

Regnskap Norge har i forbindelse med Miljøfyrtårnsertifiseringen i 2020 innført en 

innkjøpsrutine. Rutinen innebærer en behovsvurdering av innkjøpet, at leverandørens 

miljøprofil vurderes og at produktene kontrolleres blant annet i lys av sosiale og klimamessige 
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forhold. Innkjøpsrutinen oppdateres i forbindelse med aktsomhetsvurderingen til også å 

inkludere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Regnskap Norge er miljøfyrtårnsertifisert og rapporterer på bærekraft i henhold til Nordic 

Sustainability Reporting Standard. Dette er tiltak som medfører økt bevissthet rundt sosiale, 

økonomiske og klimamessige forhold, herunder leverandøransvar. 

 

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat: 

Iverksatte tiltak har forankret og økt bevisstheten rundt sosiale, økonomiske og klimamessige 

forhold i organisasjonen.  

Med vennlig hilsen 

Rune Aale-Hansen 

Administrerende direktør i Regnskap Norge 
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