
Velg passende farge på tekstboks: Klikk på tekstboks, velg farge fra Farge.

Alt innhold i denne presentasjonen tilhører BDO AS eller BDO Advokater AS og skal ikke kopieres eller distribueres uten 
vårt skriftlige samtykke.

BÆREKRAFTSRAPPORTERING
Norsk Almenningsforbund

24. mars 2022

MONIKA RYAN GILLERHAUGEN, MANAGER BDO
24.03.2022

Alt innhold i denne presentasjonen tilhører BDO AS eller BDO Advokater AS og skal ikke kopieres eller distribueres uten 
vårt skriftlige samtykke.



For å få fargefilter på bildet: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak.

«Plassere bærekraftsrapportering i en kontekst, og gi mer 
substans til begrepet «bærekraft»»
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HVORFOR BÆREKRAFT-
RAPPORTERING?

2

HVILKE KRAV KOMMER?

3

KORT OM GRI

4

HVORDAN JOBBER VI? 

2



Velg farge på fargefilter: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak. Klikk så på fargefilter, velg farge fra Farge. 
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Skogbruksloven krever en 
bærekraftig forvaltning av 
skogressursene 
(skogbruksloven §1).
Fra «forskrift om berekraftig skogbruk»:

«Formålet med denne forskrifta er å fremme eit
berekraftig skogbruk som sikrar miljøverdiane i 
skogen, aktiv forynging og oppbygging av ny skog, og 
god helsetilstand i skogen, jf. § 1 i skogbrukslova.»
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Bærekraftig utvikling er 
ikke nytt, men blir stadig 
mer aktuelt
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING er utvikling 
som imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov.



Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner. 
Sammenhengen mellom disse avgjør om noe er bærekraftig.
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Samfunnet forventer mer åpenhet
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Bank og forsikring

Offentlige anbudsprosesser

Ansatte og fremtidig ansatte

Leverandørrapportering

Bransjeforeninger



Bærekraftrapportering 
styrker arbeidet for 
bærekraftig utvikling, og 
leder til økt åpenhet, 
troverdighet og tillit.
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Velg farge på fargefilter: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak. Klikk så på fargefilter, velg farge fra Farge. 

HVILKE KRAV KOMMER? 
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Vi skiller mellom lovpålagt og frivilling rapportering
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Lovpålagt rapportering

Frivillig rapportering

I henhold til 
anerkjent rammeverk

I henhold til 
selskapets egen 

vurdering

Bærekraftsrapportering



RSKL
§3-3C , 
§3-3B OG
§3-3A

IFRS 
SUSTAINA-

BILITY
STANDARD

EU 
TAKSONOMI

(DEL 1)*
CSRD**

2021

2022

2023

2024

2026

Flere krav gjelder allerede, flere er forventet om kort tid.
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*) noterte foretak med over 500 ansatte
**)Rapportere for regnskapsåret 2024 i 2025
***) Frivillig rapporteringsstandard for SMB

ARP

ÅPENHETS
-LOVEN

EU 
TAKSONOMI

(DEL 2)*

CSRD 
SMB***

?



Disse kravene til rapportering av ikke-finansiell informasjon 
kommer i tillegg til bransjestandarder og -sertifiseringer
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Velg farge på fargefilter: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak. Klikk så på fargefilter, velg farge fra Farge. 
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GRI er den mest utbredte rapporteringsstandarden, og gir 
med sin struktur godt utgangspunkt for vurdering.

● Global Reporting Initative (GRI) er en uavhengig, 
internasjonal organisasjon med 25 års erfaring

● Den mest utbredte, frivillige 
rapporteringsstandarden på verdensbasis

● Tilknyttet FNs bærekraftsmål og deltar også i 
utviklingen av den nye rapporteringsstandarden 
som vil komme som følge av CSRD direktivet

● Modulbasert oppbygging hvor virksomheter kun 
benytter de relevante rapporteringsstandardene 
basert på vesentlighetsanalysen 
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Grunnleggende prinsipper og føringer medfører at 
rapporteringen blir et verktøy i bærekraftsarbeidet
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HVEM ER INTERESSENTENE

BÆREKRAFT I KONTEKST

VESENTLIGHET

FULLSTENDIGHET 
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FORSTÅELIG 

RETTIDIG

PRESIS

PÅLITELIG



Velg farge på fargefilter: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak. Klikk så på fargefilter, velg farge fra Farge. 

HVORDAN JOBBER VI?
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Strategisk bærekraftsarbeid som utgangspunkt – fra 
bevisstgjøring til implementering
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BEVISTGJØRING OG 
VESENTLIGHET

GRI

GR
I

GR
I



Forslag til 7 trinn for å utarbeide bærekraftsrapporten
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GJENNOMGÅ 
DOKUMENTASJON

Samle og gjennomgå relevant og 
styrende dokumentasjon og data for 

rapporteringen

1 2 3 4 5

FASTSETTE TEMASPESIFIKKE 
STANDARDER

Gjennomgå hvilke av de temaspesifikke GRI-
strandardene (200-serien, 300-serien og 400-

serien) som er relevante å rapportere på basert på 
vesentlighetsanalysen

ETABLERE 
ARBEIDSGRUPPE

Holde oppstartsmøte for å 
enes om rigging og 

fremdrift av prosjektet

VESENTLIGHETSANALYSEN
Kartlegge interessentene og utarbeide 

vesentlighetsanalysen

DISPOSISJON
Etablere en disposisjon og layout for 

rapporteringen

6 7

INNHOLDSUTVIKLING OG 
KVALITETSSIKRING

Produsere innholdet i rapporten 
(skriving og utarbeidelse av grafiske 

fremstillinger av data). Kvalitetssikre at 
innholdet svarer opp GRI 1, GRI 2, og 

GRI 3, samt de temaspesifikke 
standardene 

DATAINNSAMLING
Innhente data og informasjon basert på det som 

etterspørres i GRI 2 og i de utvalgte 
temaspesifikke GRI-standardene



For å få fargefilter på bildet: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak.

Takk for oppmerksomheten!

1

BÆREKRAFT-
RAPPORTERING STYRKER 

ÅPENHET, 
TROVERDIGHET OG 

TILLIT TIL 
BÆREKRAFTARBEIDET

2

FLERE LOVKRAV 
EKSISTERER ALLEREDE, 
OG FLERE VIL KOMME.

3

GRI ER DEN MEST 
UTBREDTE 

RAPPORTERINGS-
STANDARDEN.

4

MED EN PRAKTISK OG 
STRUKTURERT 

TILNÆRMING VIL 
BÆREKRAFTRAPPORTEN 

OGSÅ BLI ET GODT 
VERKTØY FOR 

BÆREKRAFTARBEIDET.
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Ta kontakt dersom dere 
vil fortsette diskusjonen 
på veien frem mot 
bærekraftrapportering.

Monika Ryan Gillerhaugen

M.: 48048132

E.: mogi@bdo.no
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