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Hvordan Statsbygg jobber med 
etisk handel



Prinsipper for arbeidet med etisk handel

• Vi skal følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

• De store må gå foran

• Risikobaserte krav

• Trinnvis utvikling

• Samarbeid

• Målet er åpenhet og ansvarlige leverandørkjeder



Veikart for perioden 2021-2025

2021 2022 2025

Hovedmål 

Type oppg. 1

2023 2024

Aktivitet 
Ferdigstille etisk 

handel i 
kvalitetssystemet

Kompetanseheving 
og bevissthet Policyer og systemer Samarbeid og stedlig 

revisjoner

Informere 
leverandørene om 

kontraktkrav

Innhente policyer for 
rammeavtaler (VVS 

og elektro)

System for jevnlig 
rapportering 

Evaluering Vi ivaretar etisk 
handel i alt vi gjør

Oppfølging av 
rapportering og 

leverandørkjeder 

Sjekke etterlevelse 
av kontraktsvilkårene

Oppfølging av flere 
prosjekter

Utføre inspeksjoner i 
samarbeid med 

leverandører 

Samarbeid med 
andre byggherrer om 
seriøse leverandører

Godt samarbeid med 
fagorganisasjoner 

Informasjonsdeling 
med andre 
byggherrer

Informasjon og 
opplæring internt 

Innhente policyer i 
entreprisekontrakter

Har tiltakene hatt en 
effekt?

Må tiltakene 
justeres?  

Åpenhet 
og ansvarlige levera

ndørkjeder

Krav til etisk handel 
blir et "skal-krav" i 

offentlig anskaffelser



• Vi plikter etter anskaffelsesloven §5 å 
stille krav til miljø, menneskerettigheter 
og andre samfunnshensyn

• Risikovurdere anskaffelser 

• Aktsomhetsvurderinger
– Vi har ikke en fast leverandørkjede så vi 

jobber med å kartlegge høyrisikoområder 
– Utvikle delingsplattform

Hvordan jobber vi

Oslo tinghus



1.Oppstartsmøte med PL og SHA-rådgiver

2. Oppstartsmøte med leverandør

3. Bruk av egenrapporteringsskjema og 

risikovurdering

4. Risikovurdering basert på svarene 

egenrapporteringsskjema avgjør videre oppfølging

Eksempel på hvordan vi følger opp et 
prosjekt og leverandøren

Campus Ås



• Samarbeid, åpenhet og ærlighet

• Policy og rutiner

• Øke kunnskap

• Kartlegge og bli kjent med egne leverandørkjeder

Hvilke forventninger har vi til våre entreprenører

Ambassaden i New Delhi



• Oppfølging

• Rådgivning

• Informasjonsdeling

Hva kan entreprenør forvente av oss?

Ambassaden i Brasil



www.statsbygg.no
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