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Oppskrift for bruk av pakken
Åpenhetsloven innebærer når den trer i kraft 1. juli 2022 at alle bedrifter som omfattes av loven må gjennomføre 

aktsomhetsvurderinger og gi enhver innsyn i disse vurderingene. Virke mener det er viktig og hensiktsmessig at 

bedriftene tar eierskap til aktsomhetsvurderingene og selv gjør det innledende arbeidet, og ikke overlater dette 

fullt ut til konsulenter. De senere, mer detaljerte aktsomhetsvurderingene kan imidlertid i større grad overlates 

til konsulenter.

Denne startpakken/dokumentpakken er derfor laget som en “hjelp til selvhjelp” til ledelsen i bedrifter som ikke 

har startet arbeidet med åpenhetsloven, og som strever med å komme i gang. Målgruppen er primært de 

bedriftene som størrelsesmessig ligger i den nedre gruppen av bedrifter som er omfattet av åpenhetsloven. 

Større bedrifter vil også kunne ha nytte av dokumentpakken, men vi har lagt til grunn at slike bedrifter allerede 

jobber med aktsomhetsvurderinger og har verktøy for dette. Slike bedrifter vil kunne ha kommet lenger enn det 

vi har lagt opp til her. 

Vi har laget dokumentpakken så enkel som mulig. Andre dokumentpakker stiller mer omfattende krav, og kan 

også omfatte krav på andre områder (særlig miljø). Det er selvsagt ikke noe i veien for å gjøre mer enn det vi har 

lagt opp til her, men vi advarer mot å gjøre mindre. 

Vi understreker at åpenhetsloven forutsetter kontinuerlige aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at arbeidet med 

åpenhetsloven aldri kan avsluttes. Det betyr imidlertid også at bedriften ikke skal (eller kan) gjøre “alt på en 

gang”. Der bedriften er i tvil om prioriteringer, skal den alltid prioritere tiltak som vil bidra til reell forbedring 

fremfor tiltak som følger av “sjekklister” uten praktisk realitet. Det er derfor ifølge lovens formål bedre å gjøre 

ett viktig tiltak grundig enn å gjøre mange mindre viktige tiltak raskt bare for å kunne vise til at bedriften har gjort 

noe. 

Oppskriften for bruk av pakken er enkel: Start på toppen og jobb deg nedover. Medlemsbedrifter i Virke kan 

alltid ta kontakt med våre advokater direkte eller på 22 54 17 00 for en innledende, kostnadsfri og 

uforpliktende prat. Vi kan også nås på forretningsjuridisk@virke.no.

For ordens skyld presiserer vi at dokumentpakken er generell og gratis for Virkes medlemmer. Den er primært 

ment som praktisk starthjelp. Virke påtar seg derfor intet juridisk ansvar for innholdet i pakken eller bedriftens 

benyttelse av den. Dette understreker også et viktig poeng - åpenhetsloven forutsetter at bedriften selv 

reflekterer om sin påvirkning på menneskerettigheter og arbeidstagerforhold.  

Lykke til!

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 27.03.2023 09:58:51

mailto:forretningsjuridisk@virke.no


3

Styresak for forankring av ansvarlighet
Første steg for å opptre i henhold til åpenhetsloven er å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. 

Bedriften må gjøre følgende:

a) La åpenhetsloven være egen sak i neste styremøte. Gjør følgende:

- Skriv som eget punkt i innkallingen til styremøtet: «Innretting etter åpenhetsloven. Forankre 

ansvarlighet i våre retningslinjer. Gjennomgang av vedlagte dokumentasjonspakke og fordeling av 

ansvar og oppgaver».

- Daglig leder og styreleder forbereder seg ved å gjennomgå denne dokumentpakken og eventuelle 

eksisterende verktøy i bedriften og eventuell oppfølgingssamtale med Virke;

- Daglig leder gjør en innledende overordnet vurdering (cirka én dag) av risikoen for at virksomheten 

bidrar til menneskerettighetsbrudd basert på hvor virksomhetens leverandører befinner seg, hva 

virksomheten handler med og produksjonsprosesser virksomheten er avhengig av.

b) Behandle åpenhetsloven i styremøtet. Gjør følgende:

- Daglig leder redegjør for åpenhetsloven og formålet med den, samt de overordnede risiko daglig 

leder har identifisert. Diskutér funnene;

- Diskutér hvem i bedriften (daglig leder, HR-ansvarlig, styreleder, driftssjef osv.) som er best egnet 

til å følge opp det videre arbeidet med åpenhetsloven. Ulike personer kan ha ulike 

ansvarsoppgaver. Vedkommende må ha myndighet til å fatte nødvendige beslutninger; 

- Diskutér hvor mye midler som kan og bør settes av til oppfølging1; 

- Fatt følgende vedtak: «Styret vedtok å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Daglig 

leder [evt. den styret mener er best egnet] gis i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset vår 

virksomhet. I første omgang settes kr xx av til implementering.»

c) Bedriften har nå formelt forankret ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Bedriften må imidlertid 

også sikre faktisk forankring. Styret kan gjøre følgende:

- Følg opp daglig leders gjennomføring av vedtaket

- La «Oppfølging av ansvarlighet i henhold til åpenhetsloven» være fast sak i de regulære 

styremøtene

1 Se vedlegget «Hvilket budsjett bør virksomheten ha for arbeidet» for veiledning om hvor mye penger virksomheten bør sette av
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Etablere retningslinjer for ansvarlighet
Andre steg for å opptre i henhold til åpenhetsloven er å etablere retningslinjer for ansvarlighet. Bedriften må 

gjøre følgende:

a) Kartlegge faktiske og mulige konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 

arbeidsforhold, som bedriften bidrar til, dvs. alle konsekvenser som ikke ville eksistert om bedriften ikke 

hadde eksistert. Bedriften bør 

- Lage en oversikt over «hvem, hva og hvor»

o Hvem handler bedriften med

o Hvor handler bedriften

o Hva handler bedriften med

- Vurdér om en eller fler av «hvem, hva og hvor» faller inn i typiske risikogrupper

o Bruk eget skjønn og kunnskap, evt. fabrikkbesøk

o Se verktøy i “Verktøy for Kartlegging og aktsomhetsvurderinger” i denne pakken

o Sjekk FNs veiledere og nasjonale kontaktpunkt

o Undersøk med Etisk Handel eller andre organisasjoner

o Sjekk evt. andre eksterne, lokale kilder (rapporter fra lokal fagbevegelse, myndigheter, 

sivilsamfunn, arbeidstagere osv) 

b) Undersøk med bedriftens leverandører om de har gjort samme vurdering og hvordan risikoen er 

håndtert

- Send vedlagte spørreskjema og sett en rimelig svarfrist. Følg opp uteblitte svar og lite troverdig 

informasjon med en personlig henvendelse

- Vurdér om det kan være aktuelt å samarbeide med andre bedrifter som bruker samme leverandør 

om å innhente informasjon og forhandle vilkår med leverandøren (NB: Viktig at samarbeidet 

begrenses til åpenhetsloven, og ikke er i strid med konkurranseloven)

c) Prioritér hva dere vil følge opp, i henhold til følgende retningslinjer

- prioritér ned risiko som er tilfredsstillende håndtert av bedriftens leverandører

- prioritér ned risiko som håndteres (godt) av bransjeorganisasjoner eller på andre nivåer i 

leverandørkjeden

- prioritér opp følgende tilfeller

o høy alvorlighetsgrad
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o stort omfang

o høy sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade

o Reell sannsynlighet for at dere kan bidra til endring

d) Gjenta a, b og c hvert halvår og hver gang bedriften får nye kontrakter, endrer leverandører eller gjør 

vesentlige endringer i driften. 

e) Gjør nye prioriteringer løpende, bl.a. hvis et høyt prioritert område løses. 
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Gjennomfør retningslinjer for ansvarlighet løpende
Tredje steg for å opptre i henhold til åpenhetsloven er å gjennomføre retningslinjene for ansvarlighet. Bedriften 

må gjøre følgende:

a) Iverksette generelle tiltak for å redusere eller fjerne risiko. Bedriften kan f.eks.

- forhandle om kontraktsvilkår som reduserer risiko i alle kontrakter (forslag til vilkår følger vedlagt)

- Kommunisere egne retningslinjer for ansvarlighet i kontraktsforhandlinger

- vurdere om enkelte arbeidsprosesser, leverandører eller produkter kan endres til lavere risiko eller 

i ytterste tilfelle bør kuttes ut

- Gjennomføre fabrikkbesøk hos produsenter, undersøkelser i lokalsamfunn mv. 

b) Iverksette spesifikke tiltak rettet mot prioriterte områder

- Rett opp eller stans aktivitet der bedriften alene direkte bidrar til alvorlige og hyppige 

menneskerettighetsbrudd

- Stans aktivitet, forebygg eller bruk innflytelse der bedriften som en av flere bedrifter påvirker 

negativt, for å redusere ytterligere menneskerettighetsbrudd

- Bruk innflytelse på leverandører og andre der bedriften bidrar til menneskerettighetsbrudd 

gjennom leverandører eller andre 

- Prioritér samarbeid med ansvarlige partnere

- Samarbeid med andre kunder om krav til ansvarlighet i kontrakter mv.

c) Lære opp de ansatte i retningslinjene slik at alle ansatte vet hva de kan og skal gjøre for å bidra til å 

unngå menneskerettighetsbrudd og brudd på arbeidstakerrettigheter. 

Virkemidler for å iverksette slike tiltak kan være å velge alternative leverandører, å stille strengere minstekrav 

(mot å betale mer), tettere oppfølging av produksjon mv. Bare som en aller siste utvei bør bedriften vurdere å 

heve eller avslutte kontrakter. I slike tilfeller er det naturlig å gjøre en grundigere vurdering og eventuelt innhente 

ekstern bistand. 

Bedriften bør utarbeide retningslinjer for hvem (daglig leder, produksjonssjef, styret osv) som kan beslutte hvilke 

tiltak. 
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Kommunisere retningslinjene
Fjerde steg for å opptre i henhold til åpenhetsloven er å kommunisere retningslinjene og oppfølgingen av dem, 

til alle som ber om informasjon. Dette kan gjøres på flere måter. Bedriften må som et minimum

a) offentliggjøre informasjon om arbeidet med åpenhetsloven på sine nettsider2. Bedriften kan

- Bruke Virkes mal for redegjørelsen 

- Oversette til lokalt språk hvis det kan bidra til bedre ivaretagelse

b) oppdatere redegjørelsen innen 30. juni hvert år, og forøvrig ved vesentlige endringer i retningslinjene

c) Signere redegjørelsen ved samtlige styremedlemmer og daglig leder

d) Svare på skriftlige henvendelser fra enhver om hvordan bedriften håndterer faktiske og potensielle 

negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Bedriften kan gjøre dette på flere måter. Virke foreslår:

- Bedriften oppretter en e-postadresse lett tilgjengelig på sin nettside, som alle henvendelser om 

åpenhetsloven kan sendes til;

- Bedriften utstyrer denne e-postadressen med et standard svar og en lenke til redegjørelsen på 

nettsidene, se Virkes standard;

- Lenken kan følges til en e-postadresse for klager eller oppfølgingsspørsmål; 

- Bedriften utpeker en person som besvarer spørsmål til faste tidspunkter hver uke. Vedkommende 

må samtidig følge opp forespørsler i eventuelle andre medier;

- Ved gjentagende spørsmål produserer bedriften spørsmål/svar som legges ut på nettsiden.

2 Og i tillegg ha en henvisning i årsberetningen om hvor redegjørelsen er tilgjengelig
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Spørreskjema til leverandører

Navn på leverandør:

Cirka årlig verdi på leveranser:

Aktsomhetsvurderinger

Har bedriften gjennomført aktsomhets-

vurderinger, det vil si vurdert bedriftens 

påvirkning på arbeidstageres og menneske-

rettigheter i leverandørkjeden?

Hvilke risiko for brudd på arbeidstagers og 

menneskerettigheter har bedriften avdekket 

de siste fem år?

Hvilke tiltak har bedriften iverksatt de siste 

fem år for å forbedre arbeidstagers og 

menneskerettigheter i leverandørkjeden?

Hvilke tiltak har bedriften gjort for å 

overvåke og avdekke brudd arbeidstagers og 

menneskerettigheter de siste fem år?

Hvilke prioriteringer for å følge opp 

arbeidstagers og menneskerettigheter har 

bedriften gjort for de neste fem år?

Kontraktsvilkår

Hvilke standard kontraktsvilkår har bedriften 

angående arbeidstagers- og 

menneskerettigheter i sine kontrakter med 

leverandører?

Har bedriften kontrakter uten slike standard 

kontraktsvilkår? Hvilke kontrakter gjelder 

dette, og hvorfor har ikke virksomheten slike 

standard kontraktsvilkår i disse tilfellene?

Underleverandører

Fyll inn kjent informasjon om bedriftens underleverandører (UL)

Vi har lagt inn to eksempler
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Navn Leverer Adresse Produksjons-
prosess

Antall 
egne 
UL

Utført 
egen 
aktsomhet
svurdering
?

Virksomhetens 
risikovurdering (høy, 
medium, lav)

Har 
virksomhet
en iverksatt 
tiltak?

Bomullsp
rodusent
1

Bearbeid
et bomull

Vest Kina Kjemisk bleking 4 Nei Medium Nei

Langtrans
port AS

Transport 
fra hub i 
Europa til 
mottak i 
Norge

Ole 
Deviks vei 
3, Oslo

Trailerkjøring 45 Ja Høy Ja – 
avgrens 
antall UL
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Forslag til kontraktsvilkår
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet forslag til kontraktsvilkår for ivaretagelse av 

grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. 

Vi antar at offentlige oppdragsgiver i stor grad vil ha tilsvarende bestemmelser i sine kontrakter. Vi anbefaler 

derfor at virksomheten benytter DFØs vilkår uendret. Vilkårene kan lastes ned på norsk og engelsk her:

https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-kontrakt-og-avtalemaler/kontraktsvilkar-ivaretakelse-av-

grunnleggende-menneskerettigheter-i-leverandorkjeden 

Vi anbefaler at vilkårene inkluderes i 

- enkeltstående kontrakter

- løpende kontrakter/rammeavtaler

- virksomhetens generelle kontraktsvilkår
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Verktøy for kartlegging og aktsomhetsvurderinger
Her følger nettadresser til verktøy som kan være nyttige ved kartleggingen av risikoområder. Her kan også 

bedriften på sikt være tjent med å innhente ekstern bistand. 

Generelle kilder: 

- Åpenhetsloven: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata

- OECD Retningslinjer for flernasjonale selskaper: OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 

(regjeringen.no)

- OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv: OECDs veileder for 

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (regjeringen.no)

Mer konkrete kilder:

- Kontaktpunktets anvarlighetskompass: 

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/ansvarlighetskompasset-nytt-verktoy/ 

- OECDs sektorveiledninger: OECDs sektorveiledere – Ansvarlig Næringsliv (responsiblebusiness.no)

- DFØs Høyrisikoliste: Høyrisikolisten | Anskaffelser.no

- The World’s worst countries for workers: ITUC_GlobalRightsIndex_2021_EN_Final.pdf (mutualcdn.com)

- Transparency Corruption Perceptions Index: Afghanistan - Transparency.org

- Global Slavery Index: Overview | Global Slavery Index

- Civicus Monitor Tracking Civic Space: Overview | Global Slavery Index

- Country Reports on Human Rights Practices: Country Reports on Human Rights Practices - United States 

Department of State

- Fair Wear Taking action in production countries: Taking action in production countries – Fair Wear

- CSR Risk Chech: Home | CSR Risk Check (mvorisicochecker.nl)

- List of Goods Produced by Child Labour or Forced Labour: List of Goods Produced by Child Labor or 

Forced Labor | U.S. Department of Labor (dol.gov)

- Commodity Atlas: Verité | Commodity Atlas | Learn about specific commodities and their relationship 

to human trafficking in global supply chains. (verite.org)

- Children’s Rights & Business Atlas: Children's Rights and Business Atlas - Global Child Forum
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Virkes mal for redegjørelse på nettside
Virksomhetene har plikt til å offentliggjøre en redegjørelse for foretatte aktsomhetsvurderinger, og 

åpnehetsloven stiller minimumskrav til denne redegjørelsen. Her er en mal mht. hvilke opplysninger 

virksomhetene er pliktig til å redegjøre for:

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

[ta inn en generell beskrivelse av virksomhetens organisering og driftsområde]

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for 

grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

[ta inn opplysninger om etablerte retningslinjer og rutiner]

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

[ta inn opplysninger om negative konsekvenser som er avdekket]

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

 [ta inn opplysninger om vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket]

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

[ta inn opplysninger om tiltak som er iverksatt]

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

[ta inn opplysninger om tiltak som er iverksatt]

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

[ta inn opplysninger om resultat og/eller forventet resultat]
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Svar på innsynsbegjæring
Den som ber om innsyn skal gjøre dette skriftlig. Vi anbefaler bedriften å opprette en egen e-postadresse eller 

nettskjema for innsending av innsynsbegjæringer og at ressursene til å besvare innsynsbegjæringer primært 

brukes her. Vi anbefaler imidlertid også at bedriften fanger opp og besvarer spørsmål i sosiale medier, slik at 

bedriften besvarer enkle og korte spørsmål direkte i de sosiale mediene, men besvarer de mer omfattende 

spørsmålene ved å anmode om at spørsmålet sendes på e-post. 

I de første månedene etter at loven har trådt i kraft, og frem til bedriften har gjennomført de innledede 

prioriteringene, kan innsynsbegjæringer (uavhengig av forum) besvares som følger:

Takk for din forespørsel om vårt arbeid med åpenhetsloven. Vi har iverksatt arbeidet med å kartlegge og prioritere 

områder for aktsomhetsvurderinger, og tar sikte på å utarbeide en liste for prioriterte områder innen [dato]. Vi 

oppdaterer vår nettside med informasjon om arbeidet med åpenhetsloven, se

www.bedriftensnettsideomåpenhetsloven.no

Vi oppfordrer deg til å sjekke vår nettside løpende for oppdatert informasjon. 

Vi vil gjennomgå din forespørsel for å undersøke om vi på det nåværende tidspunkt i tillegg kan gi deg et mer 

utfyllende svar. Dersom du ikke har hørt noe annet fra oss innen tre uker, betyr det at vi foreløpig ikke har mer 

informasjon å gi deg.

Dersom forespørselen omfatter mer enn hva vi har publisert på våre nettsider krever et mer omfattende svar 

interne undersøkelser hos flere ressurser enn det vi normalt har satt av til å behandle innsynsbegjæringer. Vi 

tillater oss i tilfelle å kunne bruke noe mer enn tre uker på å gi deg svar, men vil uansett svare deg senest innen 

to måneder fra din forespørsel.

Innen datoen som er angitt i det gule feltet over, foreslår vi at standardteksten erstattes med:

Takk for din forespørsel om vårt arbeid med åpenhetsloven. Vi har kartlagt og prioritert områder for 

aktsomhetsvurderinger, og har foreløpig prioritert følgende

- Opplisting av prioriterte områder

Vi oppdaterer vår nettside løpende med informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven. Der kan du også finne 

vår oversikt over leverandører, se
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www.bedriftensnettsideomåpenhetsloven.no

Vi oppfordrer deg til å sjekke vår nettside løpende for oppdatert informasjon. 

Vi vil gjennomgå din e-post for å undersøke om vi på det nåværende tidspunkt i tillegg kan gi deg et mer utfyllende 

svar. Dersom du ikke har hørt noe annet fra oss innen tre uker, betyr det at vi foreløpig ikke har mer informasjon 

å gi deg.

Dersom forespørselen omfatter mer enn hva vi har publisert på våre nettsider krever et mer omfattende svar 

interne undersøkelser hos flere ressurser enn det vi normalt har satt av til å behandle innsynsbegjæringer. Vi 

tillater oss i tilfelle å kunne bruke noe mer enn tre uker på å gi deg svar, men vil uansett svare deg senest innen 

to måneder fra din forespørsel.

Dersom forespørselen er så omfattende at bedriften må sette av mer ressurser til å svare enn normal rutine 

tilsier, kan bedriften innen tre uker forlenge svarfristen til to måneder. Vi foreslår at bedriften i tilfellet i tillegg til 

standardsvaret, og etter å ha gjennomgått e-posten, svarer 

Vi har sett nærmere på ditt krav om informasjon fra oss. Vi ønsker å gi deg et så konkret og fullstendig svar som 

mulig. Forespørselen omfatter mer enn hva vi har publisert på våre nettsider. Besvarelsen krever interne 

undersøkelser hos flere ressurser enn det vi normalt har satt av til å behandle innsynsbegjæringer. Vi tillater oss 

derfor å kunne bruke noe mer enn tre uker på å gi deg svar, men vil uansett svare deg senest innen to måneder 

fra din forespørsel. 

Hvis bedriften ikke kan eller vil svare på hele eller deler av forespørselen, må bedriften gi tilbakemelding om 

dette innen tre uker. Bedriften kan i tilfellet bruke følgende mal:

Vi viser til din forespørsel om vårt arbeid med åpenhetsloven. Vi må dessverre avslå kravet om innsyn/evt: Vi må 

dessverre avslå kravet om innsyn for de delene som gjelder [liste opp].

Du har krav på innsyn i vårt arbeid med åpenhetsloven, og vi strekker oss langt for å gi deg så gode svar som 

mulig. I visse tilfeller må og kan vi imidlertid avslå kravet. Disse tilfellene er i henhold til åpenhetsloven § 6:

Annet ledd a) Når ditt krav ikke gir oss godt nok grunnlag for å forstå hva innsynet gjelder;

Annet ledd b) Når informasjonen du ber om er åpenbart urimelig herunder krever uforholdsmessige ressurser 

Annet ledd c) Når informasjonen du ber om gjelder opplysninger om noens personlige forhold;

Annet ledd d) Når informasjonen du ber om er en konkurransehemmelighet;
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Fjerde ledd: Når informasjonen du ber om kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser; eller

Fjerde ledd: Når informasjonen du ber om er beskyttet etter åndsverksloven. 

Vi mener i dette tilfellet at den informasjonen du ber om omfattes av bokstav [fylle inn] fordi [kort begrunnelse]. 

Du kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget til [korrekt adressat] innen tre uker. Forbrukertilsynet er 

tilsyns- og veiledningsorgan. 

Ved klager på begrunnelsen over å nekte innsyn, foreslår vi at bedriften svarer så konkret som mulig. Nærmere 

begrunnelse skal gis innen tre uker etter at kravet ble mottatt. Bedriften kan gjerne ta kontakt med Virke på 22 

54 17 00 (tast forretningsjuss) for nærmere veiledning. 

Anmodninger om å sende spørsmål i sosial medier på e-post/nettskjema kan utformes slik

Takk for ditt spørsmål. Spørsmålet kan medføre behov for avklaringer og dialog. Vi ber deg derfor sende 

spørsmålet på e-post til e-postadresse/fylle inn skjema på nettadresse, slik at vi kan svare tilbake til din e-

postadresse. 
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Hvilket budsjett bør virksomheten ha for arbeidet?
Åpenhetsloven fastsetter ingen øvre eller nedre grense for hvor mye midler virksomheten skal bruke for å følge opp 

loven/aktsomhetsvurderingene. Virksomheten må derfor selv bestemme hvor mye den skal sette av. Virksomheten må 

imidlertid sette av nok midler til å kunne følge opp kravene i loven.

Vi antar at virksomheten det første året minst må sette av nok midler til a) å skaffe tilstrekkelig oversikt over 

leverandørkjedene til å gjøre en innledende risikovurdering, b) gjøre en innledende risikovurdering og c) følge opp 

eventuelle alvorlige menneskerettighetsbrudd. 

Etter det første året antar vi at budsjettet minst bør være tilstrekkelig til at bedriften kan gjennomføre reelle (nye og 

oppdaterte) risikovurderinger og oppfølging av de(t) prioriterte område(t)ne.

I tillegg må bedriften sette av midler til å besvare innsynsbegjæringer. Vi antar at de fleste virksomheter uten 

medieprofilering i utgangspunktet ikke må sette av egne ressurser til dette.

I forarbeidene til loven trekker Barne- og familiedepartementet frem en rapport om forventningen til næringslivets 

kostnader. Virke mener rapporten kan være et utgangspunkt for virksomhetens budsjett. Vi understreker imidlertid at 

tilbakemeldingene fra Forbrukertilsynet og næringslivet generelt er at kostnadsoverslagene er for lave. 

Overslagene til departementet kan for mellomstore bedrifter fremstilles i følgende tabell:

Tjenestevirksomheter 
(konsulent, 
eiendomsselskaper, bygg 
og anlegg)

Handel med 
høyrisikoprodukter 
(elektronikk, leker, klær 
osv), som har mange 
leverandører

Grossister, 
detaljhandler, 
importører mv med 
færre produkter og 
lavere risiko

Mellomstore 
virksomheter

År 1: kr 24 600
År 2: kr 10 600

År 1: kr 125 000
År 2: kr 123 000

År 1: kr 73 300
År 2: kr 67 300

For store bedrifter varierer anslaget fra ½ til 1 dedikert årsverk for å oppfylle pliktene i lovforslaget, avhengig av 

hvilke tiltak virksomheten allerede har etablert. Virksomheter som er eksponert i media eller av andre grunner 

må forvente mange innsynsbegjæringer bør sette av inntil to årsverk.  
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