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Agenda
Etisk handel Norge
6 trinn til aktsomhetsvurderinger etter 
åpenhetsloven
15 min til spørsmål og kommentarer (Etisk 
handel Norge og OECDs kontaktpunkt)



176 medlemmer
350 milliarder i omsetning
100.000 leverandører
8 millioner arbeidere 

«Sammen om handel som 
lønner seg for mennesker, 
samfunn og miljø»



Nordens største nettverk

Etisk handel Norge 

Stiftet år 2000 Medlemsorganisasjon og flerpartsinitiativ – møte 
komplekse utfordringer i leverandørkjeden som ikke virksomheter 
kan takle alene
• Nordens største nettverk og ressurssenter for ansvarlig 

leverandørkjedestyring og bærekraftig forretningspraksis
• Årlig offentlig rapportering på aktsomhetsvurderinger

➢ Personlig medlemsrådgiver
➢ Opplæring og veiledning
➢ Kurs og seminarer
➢ Ressurser, maler og verktøy – egen medlemsportal, 

landrapporter
➢ Bransjesamarbeid
➢ Politisk påvirkning
➢ Internasjonalt nettverk
➢ Prosjekter i produsentland: Bangladesh, Vietnam, 

Elfenbenskysten, Sør-Afrika



Frivillige retningslinjer er ikke lenger nok!



Bærekraftig finans:

➢ Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)   - felles revisjons-
standard fra 2023 –ca 1 000 norske virksomheter

➢ Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – statement DD 
policy

➢ Taxonomi Regulations– minimum social safeguards

➢ Offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen (Lov om 
offentliggjøring av bærekraftsinformasjon, norsk EØS-rett sommer 
2022)

Aktsomhetsvurderinger:

➢ Lovgivningsprosess: Forbud mot import av varer laget under 
tvangsarbeid (EUs Decent Work worldwide strategy) 23.02.22

➢ EU-aktsomhetsvurderings-lov: Corporate sustainability due diligence 
directive 23.02.22 

➢ EUs tømmerforordning (Norsk EØS-rett 2015)

➢ Regnskapsloven 3-3 c, Loven om off.anskaffelser § 5

EUs lovutvikling



Figur: Corporate Finance Institute

Ansvar i hele 
leverandørkjeden

Varene og 
tjenestene skal 
være produsert på 
en ordentlig måte 



1. Tvangsarbeid/slavearbeid 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger 3. Barnearbeid 4. Diskriminering

5. Brutal behandling 6. Helse, miljø og sikkerhet 7. Lønn 8. Arbeidstid 9. Regulære ansettelser

10. Marginaliserte befolkningsgrupper 11. Miljø 12. Korrupsjon 13. Dyrevelferd

Målet:
En forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn, miljø og 
dyrevelferd



FNs veiledende prinsipper for næringsliv 
og menneskerettigheter (UNGP).
OECDs retningslinjer for flernasjonale 
selskaper

Virksomhetene håndterer risiko og negativ 
konsekvenser av egen virksomhet, 
leverandørkjede og 
forretningsforbindelser gjennom
aktsomhetsvurderinger (due diligence): 
• Kartlegge  - risikobasert
• Forebygge
• Begrense 
• Gjøre rede for

• Regelmessig og evalueres jevnlig
• Flytter ikke ansvar
• Interessentinvolvering
• Avhenger av omstendighetene 

Middelet: Aktsomhetsvurderinger



§ 4 Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

➢ I tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og 
UNGP, fokus på menneskerettigheter og anstendig arbeid

§ 5 Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

➢ Generell beskrivelse om organisering, retningslinjer, rutiner 
➢ Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko 
➢ Tiltak; planer for å stanse, begrense; resultater av tiltakene
➢ Lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. Kan inngå i 

redegjørelse etter rskl. §3-3 c
➢ Oppdateres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige 

endringer i risikovurderinger

Aktsomhetsvurderinger



Trinn 1 - Forankring

Retningslinjer og styringssystemer

Organisering og intern kommunikasjon

Strategi og handlingsplan

Partnerskap og samarbeid med 
leverandører



 Vi har en policy for egen virksomhet som er i tråd med Etisk handel Norges 

prinsipperklæring

 Policyen forplikter virksomheten til å:

- Gjøre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis

- Være tydelige på forventinger til leverandører og andre 

forretningsforbindelser og hva de kan forvente av virksomheten

- Sørge for ansvarlig innkjøpspraksis 

- Involvere arbeidstakere og deres tillitsvalgte eller andre berørte 

interessenter, i egen virksomhet og i leverandørkjeden 

- Sørge for eller bidra til gjenoppretting der det er påkrevd

 Policy for egen virksomhet er vedtatt av styret (e.l.) hos virksomheten, og er 

kommunisert offentlig, på hjemmeside eller tilsvarende.

KPIer trinn 1A





Hva er relevant risiko?
• Land/Region

• Bransje

• Råvare

• Produksjonsprosess 

Vurdere og prioritere 
risiko for håndtering



Risiko bygg 
Arbeidsmiljø, 

brudd på urfolks rettigheter

fravær av fagforeninger / anti-fagforeningslover 
og -praksis, 

lave lønninger og ikke levelønn

Tvangsarbeid

Alltid størst risiko på råvareledd!

Særlig høy risiko på råvareledd:
Elektronikk
Ventilasjon
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Prioritert risiko Prioritert risiko

Prioritert risiko

Prioritering (risikobasert)



Modell fra OECD



Bedre 
innkjøpspraksis

Direkte innvirkning på 
arbeidsforhold

Lønnsnivå 

Endringer i bestilling

Effekten av fagforeninger



Produkt-
sertifisering

System-
sertifisering

Sertifiseringer



Kompetanseheving og leverandørsamarbeid

Foto: Pierre Robert Group

https://www.quizrr.se/


Levelønn
• Åpenhetsloven – levelønn nevnt eksplisitt
• Levelønn: lønn som skal dekke grunnleggende 

levekostnader til mat, husly, utdannelse, 
helsetjenester, klær, transport og litt sparing på 
en arbeidsuke på 48 timer (ILO-definisjon)

• NB ikke det samme som minstelønn!
• Egen prosjekter i virksomhetens 

leverandørkjeder
• Samarbeidsprosjekter: Living wage Wednesday, 

The Industry We Want



Modell fra OECD



Sentrale spørsmål:

➢ Gjør vi det vi sier vi skal gjøre? 

➢ Fungerer det vi gjør?



Måling av effekt

Compliance

Aktiviteter

Resultater

Holdningsendring



Modell fra OECD



Se: https://etiskhandel.no/medlemmenes-arsrapport/

Oppfyller Åpenhetslovens krav om rapportering og 
den generelle delen av informasjonsplikten
- Barne- og familiedepartementets Konsekvensutredning av forslag til ny 
åpenhetslov 2021, Oslo Economics

Medlemmenes rapporter



Modell fra OECD



Hva mener vi med å rette opp? 

En
unnskyldning

Reversere skade –
gjøre godt igjen

Ta skritt i retning av
å adressere skaden

Forhindre framtidig
skade

Kompensasjon
finansiell eller
ikke-finansiell

NB! Det er ofrene som skal få sine rettigheter oppfylt

Domfellelse



Hva er ikke gjenoppretting?

Å bryte leverandørrelasjon om forhold ikke rettes opp hos leverandøren!

Kan godt hende dere skal bryte relasjonen, men dere kan fortsatt 
ha ansvar for å gjenopprette skade som allerede har skjedd



Takk for meg!
heidi@etiskhandel.no


