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Invitasjon til deltakelse i referansegruppe for bærekraftig finans   
 
Regjeringen har stilt seg bak Europakommisjonens mål om å dreie privat kapital mot 
bærekraftige investeringer for å bidra til bærekraftig og inkluderende vekst, håndtering 
av finansiell risiko som følger av klimaendringer og miljøforringelse mv., og å fremme 
åpenhet og langsiktighet i finansiell og økonomisk aktivitet. I EU er det vedtatt nytt 
EØS-relevant regelverk, bl.a. om en taksonomi (klassifiseringssystem) for bærekraftig 
økonomisk aktivitet, som skal gjennomføres i norsk rett. 
 
Regelverksutviklingen i EU går raskt, er omfattende og berører mange sektorer. Det 
kan gjøre det utfordrende å identifisere og holde oversikt over mulige konsekvenser av 
nytt regelverk, både for myndigheter, næringsliv og andre. Finans Norge, NHO og 
Rederiforbundet har i et felles brev til Finansdepartementet 17. november 2020 pekt på 
behovet for nasjonal koordinering og oppfølging av EUs arbeid med bærekraftig finans. 
 
For å legge til rette for tettere dialog og informasjonsutveksling mellom myndigheter, 
næringsliv, akademia og andre berørte parter, vil Finansdepartementet etablere en 
referansegruppe for bærekraftig finans. Referansegruppen skal være et forum for 
informasjonsutveksling om aktuelle regelverksprosesser, identifisering av forhold av 
særlig betydning for norske interesser, og nyttiggjøring av kunnskap og innsikt hos 
akademia og andre.  
 
På denne bakgrunn inviteres mottakerne av dette brevet til å delta i referansegruppen 
med én representant hver. Dersom dere ønsker å delta, ber vi om svar med kontakt-
informasjon for deltakere til gruppen til postmottak@fin.dep.no innen 26. februar. 
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Side 2 

 
I tillegg til de faste deltakerne i referansegruppen, tar Finansdepartementet også sikte 
på å trekke inn andre representanter når det er relevant. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Åvitsland  e.f. 
ekspedisjonssjef 

Marius Østli 
avdelingsdirektør 
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CICERO senter for klimaforskning 
Den norske Revisorforening 
Finans Norge 
Finansforbundet 
Klima- og miljødepartementet 
Landsorganisasjonen i Norge 
Norges handelshøyskole 
Norges Rederiforbund 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Universitetet i Oslo ved Økonomisk institutt 
Verdipapirfondenes forening 
Verdipapirforetakenes Forbund  
Kopi 
Finanstilsynet 
Miljødirektoratet 
 

 


