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• Virkes startpakke for åpenhetsloven

Agenda



Sosial bærekraft

• Hva er det?
• Lønn som gjør det mulig for arbeidstagere å forsørge seg selv og sine familier

• Grunnleggende menneskerettigheter ivaretas

• HMS ivaretas på arbeidsplassen

• Viktig tilknytning til økonomisk bærekraft

• Åpenhetsloven: Forplikter næringslivet til å respektere 
menneskerettigheter



Åpenhetsloven - formål

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



Åpenhetsloven i et nøtteskall

• § 4 – Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

• § 5 – Plikt til å redegjøre (offentlig) for aktsomhetsvurderingene

• § 6 – Plikt til å besvare innsynsbegjæringer fra enhver om 
aktsomhetsvurderingene

• Forbrukertilsynet er oppfølgingsmyndighet. Hjemmel for straff.



Lovens krav - Aktsomhetsvurderinger

• Stikkord:
• (Forankring)

•Kartlegging

•Prioritering

•Oppfølging

• «Aktsomhetshjulet» i åpenhetsloven § 4
•De fysiske lover gjelder ikke for jussen – Aktsomhetshjulet er en evighetsmaskin

•Prioritering er et sentralt prinsipp (og metode?)



Forankring

• Styret må vedta at bedriften skal omfavne åpenhetsloven
•Loven krever at ansvarlighet forankres i virksomhetens retningslinjer

•Loven krever overordnet strategi

•Vanskelig for medarbeidere å gjøre det som er nødvendig uten forankring i styret

• Er det omfattende å forankre åpenhetsloven i styret?
•Nei, men styret må anerkjenne at loven er obligatorisk og krever oppmerksomhet

•Loven krever ikke at styret gjør «all jobben»



Kartlegging

a) Skaff oversikt over leverandørene
•Hva er en leverandør i denne sammenheng?

b) Sortér leverandørene etter
•Hvor (land, region, by) 
•Hva (elektronikk, tekstil, mineraler)
•Hvordan (kjemisk prosess, manuell prosess, tunge maskiner)

c) Bruk tilgjengelig informasjon (se dokumentpakken) til å vurdere risiko. 
Sortér leverandørene etter risiko

d) Vurdér hvilke leverandører det er praktisk mulig å få gjennomslag hos
•Omsetning på leverandøren, EMV?, forhandlingsstyrke osv



• International Trade Union 
Confederation

• 2022 ITUC Global Rights Index

• 2022-ITUC-Rights-Index-Exec-Summ-EN_2022-08-10-
062736.pdf



CASEBEDRIFTEN: Nærmuseet 
Leverandør etter 
omsetning

Sted Prosess Produkt

Strøm Norge Lav risiko Automatisert Lav Risiko Kraft Medium risiko

Transport Norge Lav risiko Manuell Medium risiko Transport Medium risiko

Keramikk Xx-
regionen 
i India

Høy risiko Håndarbeid, 
høy varme

Medium risiko Steintøy Lav

Tekstil Australia Gårdsdrift Ull

It-tjenester

Utstillingsdesign

Byggearbeider



Prioritering I & II

• Prioritér hvilke leverandører dere vil kartlegge nærmere
•Høy risiko for grove menneskerettighetsbrudd (alltid prioritere)
•Mulighet for gjennomslag/endring (starte på toppen)

• Innhent mer informasjon
•Spørreskjema
•Etisk handel
•Samarbeid med andre
•Egen, lokal tilstedeværelse
•Etc

• Prioritér på nytt



Oppfølging

• Iverksett (egnede) tiltak for å stanse, forebygge eller begrense 
påvirkningen på de prioriterte områdene

• Husk på å ivareta hensynet til økonomisk vekst

• Egnede tiltak kan være
•Kontraktsklausuler (må følges opp)

•Samarbeide med lokale myndigheter

•Betale en rimelig pris?

•Operere med realistiske tidsfrister?

•Bare som siste utvei: Avslutte samarbeidet (i regionen)



Oppfølging fortsetter...

• Gjenta!

«Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til 
virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted 
innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser 
for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». 



Lovens krav – redegjørelse for aktsomhetsvurderingene

Plikt til å offentliggjøre en 
redegjørelse for 

aktsomhetsvurderingene

Krav til redegjørelsens innhold Krav til hvor og når redegjørelsen 
skal offentliggjøres



Krav til redegjørelsens innhold

• I hovedsak tre krav – åpenhetsloven § 5 (a-c)
a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og 

rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative 
konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger



Krav til redegjørelsens 
innhold

• c. opplysninger om tiltak som virksomheten har 
iverksatt eller planlegger å iverksette for å 
stanse faktiske negative konsekvenser eller 
begrense risiko for negative konsekvenser, og 
resultatet eller forventende resultater av disse 
tiltakene.



Redegjørelsens innhold

Unntak

Redegjørelsen må ikke 
inkludere opplysninger om 
noens personlige forhold, 

drifts- og forretningsforhold 
mv. som kan unntas fra 

informasjonsplikten jf. § 6 



Hvor skal redegjørelsen offentliggjøres?

• Åpenhetslovens § 5 tredje ledd

• Skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettside

• Kan innta i årsberetning ifm redegjørelsen om samfunnsansvar etter 
regnskapsloven § 3-3 c

• Skal opplyse i årsberetningen hvor redegjørelsen finnes offentlig 
tilgjengelig



Når skal redegjørelsen offentliggjøres?

• Skal oppdateres og offentliggjøres
• innen 30. juni hvert år og

• ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger

• første gang innen 30. juni 2023

• Underskrives av styret og daglig leder



Lovens krav - Informasjonsplikten

•«Enhver» har krav på informasjon om aktsomhetsvurderingene

• Erfaringer med innsynsbegjæringer
•Fra "enhver"

•Fra andre bedrifter

•Fra Forbrukertilsynet



Lovens krav - Informasjonsplikten

«Vær ærlig
Da åpenhetsloven trådte i kraft i sommer, var det mye spenning knyttet til antall innsynsbegjæringer som ville komme i 
kjølvannet av den. Det har så langt ikke resultert i noen storm av klager, ifølge tilsynssjefen.

- Vi har foreløpig kun fått inn fem klager. Vi vet at det er mange interesseorganisasjoner og andre som forbereder saker nå, 
men vi vet også at selskapene i stor grad er forberedt og jobber bra med kommunikasjonen. Mye løser seg med dialog, sa 
Øverli.

-Så lenge virksomhetene er ærlige i sin kommunikasjon og møter den som ber om informasjon på en riktig måte, får vi 
veldig få klagesaker.»

Forbrukertilsynet i Advokatbladet 10.11.22



Virke hjelper medlemmer i gang

• Virkes «dokumentpakke»

• Hjelp til selvhjelp

• Praktisk oppskrift steg for steg

• Bedriften må gjøre en innsats selv

• Pakken er gratis for alle medlemmer

• Kan lastes ned på

• https://www.virke.no/arbeidsgiverstotte/apenhetsloven/

• Målgruppe: Bedrifter som ikke er godt i gang



Virkes startpakke for 
åpenhetsloven

• Innhold

• Oppskrift for bruk av pakken

• Styresak for forankring av ansvarlighet

• Etablere retningslinjer for ansvarlighet

• Gjennomfør retningslinjer for ansvarlighet løpende

• Kommunisere retningslinjene

• Spørreskjema til leverandører

• Forslag til kontraktsvilkår

• Verktøy for kartlegging og aktsomhetsvurderinger

• Virkes mal for redegjørelse på nettside

• Svar på innsynsbegjæring

• Hvilket budsjett bør virksomheten ha for arbeidet?



Lederkurs i bærekraft og
endringsledelse

- Kurset gir innsikt i alt du trenger for å utvikle eller
revidere en bærekraftstrategi

- Praksisnært kurs hvor vi øver på metoder og
bruker verktøy

- Deltakerne blir en del av et eksklusivt nettverk
med andre ledere som har samme utfordringer






