
 

Delmål - Samfunnsansvar 
Å ta etiske og ansvarlige valg med tanke på 
sosiale, økonomiske og miljømessige 
forhold er et viktig samfunnsansvar. Det 
finnes også etiske begrunnelser for at 
kretsen bør være opptatt av sitt 
samfunnsansvar. Den viktigste økonomiske 
begrunnelsen er å ivareta langsiktig 
egeninteresse gjennom å opptre ansvarlig, 
skape tillit og bidra til en bærekraftig 
utvikling. Bærekraftig utvikling, er av FN 
definert som utvikling som tilfredsstiller 
dagens behov uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.  
Kretsen skal utarbeide egne retningslinjer og veiledere for hvordan arbeid og 
samhandling med andre skal gjøres. Alt kretsen gjør skal være i samsvar 
med de kravene som stilles ved å ha et godt styresett. 
Forslag, idéer og tanker: 
Godt styresett 
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/lokalde
mokrati/strategien_for_innovasjon_og_godt_styresett.pdf) 
§ God økonomistyring 
§ Skriftlige avtaler med eksterne 
§ Åpenhet, sporbarhet, transparent 
Bærekraft: 
§ Redusere reiser, fysiske møter 
§ Øke bruk av kollektiv 
§ Se på generelt ressursforbruk; forbruksvarer, kontorartikler, møtemat osv 
§ FN 5.5* - Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til 

ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det 
økonomiske og det offentlige liv 

§ FN 10.2* - Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk 
og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, 
rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen 
status 

§ FN 16.7* - Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og 
representative beslutningsprosesser på alle nivåer 

§ 16b* - Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for 
bærekraftig utvikling 



 
*Kretsen må definere sine mål utfra egen virksomhet. Tekstene er fra FNs bærekraftsmål 

Suksessfaktorer: 
Samfunnsansvar vil kreve at hele styret bidrar, og arbeider ut ifra de 
«kriteriene» vi setter for vårt arbeide. Samt arbeide frem tiltak som er 
gjennomførbare og effektive. 
Vårt definerte samfunnsansvar må forankres og ikke bare bli tomme ord med 
ingen etterlevelse. Dette er den største utfordringen. 
  



 
 
 

Lest gjennom Gjort endringer Initialer Dato 

Ja Nei MUL 5/2-23 

Ja Nei KB 6/2-23 

Ja Nei ØRK 14/2-23 

Ja Nei TS 15/2-23 

 
 


