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Sak 6-2023 – Åpenhetsloven

Formål:
Formålet med saken er å gi informasjon om og forankre etterlevelse av Lov om virksomheters åpenhet og 
arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), som trådte i 
kraft 01.07.2022.

Bakgrunn:
Formålet med Åpenhetsloven framgår av § 1 som sier:

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter 
og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av 
tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter 
håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold.»

Betanien sykehus AS (BS) er omfattet av loven, jf. §§ 2-3. For å sikre etterlevelse er det viktig at BS gjør seg 
godt kjent med pliktene i §§ 4-7. Forbrukertilsynet har en viktig rolle i forhold til veiledning, jf. § 8.

Sakssammendrag: 
Gjennom informasjon om loven, ansvarlighet i våre retningslinjer og fordeling av ansvar og oppgaver, er 
målsettingen å sikre at sykehuset utfører kontinuerlige aktsomhetsvurderinger knyttet til formålet.

Virke har som en del av vårt medlemskap stilt tilgjengelig en startpakke for Åpenhetsloven, se vedlegg 1. I 
tillegg legges også her ved presentasjoner fra Virke sine webinarer 15.11.2022 og 30.01.2023.

Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) har i sitt virksomhetsmøte 08.02.2023 opprettet en prosjektgruppe knyttet 
til Åpenhetsloven for å sikre at nødvendig arbeid er ferdigstilt innen 30.06.2023. Økonomidirektør i SBB er 
leder for prosjektgruppen. Etter at prosjektet er avsluttet skal loven følges opp løpende. Startpakken fra 
Virke er en god starthjelp for prosjektet. Det viktigste i prosjektet er at sykehuset selv tar eierskap til 
aktsomhetsvurderingene loven beskriver.

De ulike stegene i prosjektgruppens arbeid er følgende:
1. Forankring i styret 
2. Etablering av retningslinjer for ansvarlighet
3. Utføre aktsomhetsvurderinger (kartlegge, vurdere, prioritere, innhente)
4. Publisere redegjørelse for aktsomhetsvurderingene (innen 30. juni 2023)

SBB har satt av 50.000 kroner i budsjettet for 2023 i tilfelle prosjektet viser at det er behov for ekstern 
bistand. Dette kan bli aktuelt dersom det viser seg at vi ikke kommer i mål med Virke sin startpakke.
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Risiko:
At lovens formål og bestemmelser for øvrig ikke etterleves.

Medbestemmelse:
Saken er av interesse for alle deler av organisasjonen, både ansatte og ledere.

Verdier:
Virksomhetsrapportering skal understøtte verdiene omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og 
kvalitetsbevisst.

Miljøperspektiv:
Vedtaksforslaget har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø.

Forslag til vedtak:
1. Styret ber sykehusdirektør gjennomføre tiltak som medfører at Betanien sykehus AS etterlever 

Åpenhetsloven, og at det på fast basis rapporteres tilbake til styret at sykehusets oppfølgning og 
etterlevelse av loven fungerer. 

Vedlegg:
1. Virkes startpakke for åpenhetsloven
2. Webinar Virke 15.11.2022
3. Webinar Virke 30.01.2023
4. Utkast til retningslinjer

Saksbehandler: Jostein Tarlebø, økonomisjef
Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør
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