
Velkommen t i l  af ter  work!
20. oktober  kl  17-19

Sted:  Secret  Cocktai l  Bar  i  Porsgrunn
Arrangør:  Porsgrunn Min By og NHO Telemark & Vestfold

kr 250,-  t i l  konto nr 7147.05.54716
Begrenset antall  plasser

Bindende påmelding stine@porsgrunnminby.no

INVITASJON

Sverre  Gotaas,  CEO,  Herøya industr ipark :  «hvordan bygger  v i  en  
at t rakt iv  by  i  Porsgrunn og en at t rakt iv  reg ion,  hvor  v i  t i l t rekker  oss  k loke 
hoder,  og hvor for  t renger  v i  at  byene har  fokus på å  være at t rakt ive?»

Journa l is t  Mat ias  Smørv ik  f ra  PD leder  samta len mel lom Skiens ordfører  
Hedda Foss Five  og Porsgrunns ordfører  Robin  Kåss.

Mat ias  er  se lv  innflytter  og han for te l ler  hvor for  han og hans samboer  
fly t tet  t i l  vår  reg ion

Lett  server ing
Baren åpen

NHOs kommune -NM -  hovedfunn
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INVITASJON
Velkommen til after work!
31. januar kl. 17 - 19
Sted: Tollboden Bar
Arrangør: Porsgrunn Min By og NHO Telemark & Vestfold
Fokus: Bærekraft og åpenhetslov

Rambøll – Åpenhetsloven: Det stilles stadig strengere krav til bærekraft i nærings- 
livet. I juli i fjor ble den norske Åpenhetsloven innført. Mange norske virksomheter berø-
res både direkte og indirekte av loven. Åpenhetsloven stiller tydelige krav til virksomhe-
tene som må foreta aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og analysere risiko for brudd 
på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos leverandø-
rer og samarbeidspartnere. Åpenhetsloven pålegger også virksomheter å gi informasjon 
til dem som ber om det, om arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeids-
forhold. Ane Hallan Kløvrud og Annabelle Lefébure-Henriksen fra Rambøll Management 
Consulting gir en innføring til loven, hva den innebærer i praksis og gir konkrete råd til 
hvordan man som bedrift kan lykkes med egne risikovurderinger.

Sparebank 1 – Sørøst Norge; Bærekraftig Finansiering  Per Halvorsen vil gi 
oss et innblikk i bærekraftig finansiering og bankens rolle i det grønne skiftet. Her vil vi 
også få en kort innføring i strategien, regulatoriske krav, EU-taksonomien og bærekraftig 
finansiering. I tillegg er kundene viktige og alltid i fokus derfor får vi også et innblikk i hva 
bankens bedriftskunder sier, og hva banken spør kundene om.

Det serveres enkel fingermat og drikke til.  
Vi ser frem til en hyggelig kveld med et godt og viktig fokus, stort velkommen!  
Vi har begrenset antall plasser, så meld deg på i dag! 

Pris: 225,- pr. pers. til Vipps: 775444 
Bindende påmelding til: stine@porsgrunnminby.no
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