
 
 
 
 
Ledende regnskapsforetak forplikter seg til å akselerere 
bærekraftig omstilling 
   
Vi er administrerende direktører i ledende regnskapsforetak som har bærekraft som eget 
forretningsområde og er deltakere i Regnskap Norges Bærekraftsforum. 
  
Regnskapsførerne er en pådriver for det grønne skiftet og annen bærekraftig utvikling. 
Gjennom sin objektivitet, innsikt og kundeforståelse hjelper de virksomheter med å skape 
lønnsomhet i nye og sirkulære forretningsmodeller, og sikre en konkurransedyktig 
bærekraftig omstilling. Dette gjennom regnskapsførernes bidrag til å redusere 
virksomhetenes klimapåvirkninger, bevare natur og biodiversitet samt sikre gode sosiale og 
økonomiske forhold. 
 
Regnskapsbransjen betjener mer enn 450.000 virksomheter – alt fra små og mellomstore til 
store selskaper. Undersøkelser viser at små og mellomstore virksomheter står for mer enn 
60 % av utslippene i EU1. Derfor er det avgjørende å engasjere hele næringslivet i det grønne 
skiftet.  
  
Som medlem av Regnskap Norges Bærekraftsforum forplikter vi oss til å akselerere 
bærekraftig omstilling hos våre kunder ved å: 

• bygge opp og vedlikeholde egen kompetanse og kapasitet innen bærekraft  
• gjennomføre bærekraftssamtaler med alle relevante kunder for å identifisere risikoer 

og muligheter 
• hjelpe kundene med å sette prioriterte mål for en bærekraftig omstilling 
• hjelpe kundene med å nå sine prioriterte mål for en bærekraftig omstilling 

Vi forplikter oss til å sette mål på disse fire områdene og årlig rapportere på måloppnåelse. 
  
Gjennom vårt kundearbeid bidrar vi til et nullutslippssamfunn etter prinsippene i Science-
based targets initiative (SBTi). 
  
Vi forplikter oss også til å: 

• sette prioriterte mål for bærekraftig omstilling for egen virksomhet  
• nå disse prioriterte målene 
• rapportere på målene etter anerkjente bærekraftsstandarder 

 
1 European Commission. (2014). SMEs and the Environment in the European Union - Technical Annex. 132. 



Å jobbe med bærekraftig omstilling krever at vi alle utvikler oss, og vi forplikter oss gjennom 
dette samarbeidet til å dele vår kunnskap og erfaringer i regnskapsbransjen. 
 
 
 

  
 
Andreas Vik, Aider AS   Siri Nilssen, Amesto AccountHouse AS 
 
 

  
 
Runar Leite, Azets Insight AS  Arne Nypan, Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS 
 
 
 

 
 
 
Trond Brenden, Vekstra AS 
 
 


