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	Etterlevelse	åpenhetsloven

Formål

Virkeområde

Ansvar

Begrepsavklaring

Beskrivelse

Navn Antall kommentarer Svar Begrunnelse

Per Mar�n Knutsen 0

Jostein Tarlebø 0

Ane�e Taule 0(1)

Åse Meistad Skjellevik 0(1) Anbefalt

Forankre ansvarlighet i retningslinjer kny�et �l aktsomhetsvurderinger gjort i trÃ¥d med OECDs retningslinjer
(e�erlevelse av Â§ 4 i Lov om virksomheters Ã¥penhet og arbeid med grunnleggende menneskere�gheter og
anstendige arbeidsforhold (Ã¥penhetsloven) - Lovdata (h�ps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99?
q=%C3%A5penhetsloven)).

S��elsen Betanien Bergen med alle dens virksomheter er omfa�et av Ã¥penhetsloven, og skal fremme
virksomheters respekt for grunnleggende menneskere�gheter og anstendige arbeidsforhold, gjennom anskaffelser
varer og tjenester i hele leverandÃ¸rkjeden og gjennom forretningspartnere.

Styret og daglig leder har det overordnede ansvaret for e�erlevelse av Ã¥penhetsloven. Daglig leder har ansvar for at
det etableres en tydelig ansvars- og myndighetsfordeling i det daglige.

Det vises �l Ã¥penhetsloven Â§3 og 4.

S��elsen Betanien Bergen (SBB) har et selvstendig og sÃ¦rskilt ansvar for Ã¥ fremme formÃ¥let med loven, og sÃ¸rge
for transparens i leverandÃ¸rkjeden og egen praksis rundt innkjÃ¸p. BÃ¥de FNs og ILOs konvensjoner sammen med
OECDs retningslinjer, slik det framkommer i loven er retningsgivende.
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Basert pÃ¥ mÃ¥lse�nger om Ã¥ e�erleve Ã¥penhetsloven legger SBB fÃ¸lgende retningslinjer �l grunn:

A) Plikt �l Ã¥ u�Ã¸re aktsomhetsvurderinger i trÃ¥d med Ã¥penhetslovens Â§ 4.

Kartlegg fak�ske og mulige konsekvenser for grunnleggende og menneskere�gheter og anstendige arbeidsforhold
som SBB bidrar �l (dvs konsekvenser som ikke ville eksistert om SBB ikke hadde eksistert). SBB skal:

Lage oversikt over
Hvem SBB handler med, dvs leverandÃ¸rnavn, underleverandÃ¸rer mm
Hvor handler SBB, dvs land, region mm
Hva handler SBB med, dvs type innkjÃ¸p og innhold mm

Vurder om noe i kartlagt oversikt faller inn i typiske risikogrupper
Bruk eget skjÃ¸nn og kunnskap, og evt leverandÃ¸rbesÃ¸k
Bruk kontaktpunkt i innkjÃ¸pssamarbeidet med Bergen kommune, Helse Vest, KNIF m.fl.
Bruk verktÃ¸y i vurderinger, eks.vis Lovdata, OECD retningslinjer og veiledere, DFÃ˜s hÃ¸yrisikoliste, m.v.
(linker legges inn i Netpower nÃ¥r retningslinjene legges der)
Sjekk FNs veileder og nasjonale kontaktpunkt
UndersÃ¸k med E�sk Handel eller andre organisasjoner
Sjekk evt andre eksterne, lokale kilder (rapporter fra myndigheter, lokal fagbevegelse mv)
Vurder om det er nÃ¸dvendig med ekstern bistand

 

UndersÃ¸k med SBBs leverandÃ¸rer, - om de har gjort samme vurdering og hvordan risikoen er hÃ¥ndtert
Se vedlagte spÃ¸rreskjema, og se� en rimelig svarfrist

FÃ¸lg opp utebli�e svar og lite troverdig informasjon med en personlig henvendelse
VurdÃ¨r om det kan vÃ¦re aktuelt Ã¥ samarbeide med andre bedri�er som bruker samme leverandÃ¸r, for
innhen�ng av informasjon og forhandling av vilkÃ¥r
Vurder om innkjÃ¸pssamarbeidet med Bergen kommune, Helse Vest og KNIF kan brukes

 

Prioriter hva som skal fÃ¸lges opp, i henhold �l fÃ¸lgende retningslinjer
Prioriter ned risiko som er hÃ¥ndtert �lfredss�llende av SBBs leverandÃ¸rer
Prioriter ned risiko som hÃ¥ndteres �lfredss�llende av parter i innkjÃ¸pssamarbeidet (Bergen kommune, Helse
Vest, KNIF, mv) eller av andre organisasjoner, eller pÃ¥ andre nivÃ¥ i leverandÃ¸rkjeden
Prioriter opp fÃ¸lgende �lfeller;

HÃ¸y alvorlighetsgrad
Stor omfang
HÃ¸y sannsynlighet for potensiell nega�v pÃ¥virkning eller skade
Reell sannsynlighet for at SBB kan bidra �l endring

 

Gjenta aktsomhetsvurderingene ovenfor hvert halvÃ¥r, og hver gang SBB inngÃ¥r nye kontrakter, ski�er
leverandÃ¸rer og eller gjÃ¸r vesentlige endringer i dri�en.

 

GjÃ¸r nye prioriteringer lÃ¸pende, bl.a hvis et hÃ¸yt prioritert omrÃ¥de lÃ¸ses.

 

 

B) Plikt �l Ã¥ redegjÃ¸re for aktsomhetsvurderinger i trÃ¥d med Ã¥penhetslovens Â§ 5.
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Interne/eksterne krav

SBB og dens virksomheter skal offentliggjÃ¸re en redegjÃ¸relse for aktsomhetsvurderingene e�er pkt A). De�e skal
som minimum gjÃ¸res pÃ¥ ne�sidene �l SBB og dens virksomheter, og i �llegg ha en henvisning i styrets
Ã¥rsberetning om hvor redegjÃ¸relsen er �lgjengelig.

RedegjÃ¸relsen skal oppdateres innen 30. juni hvert Ã¥r, og for Ã¸vrig ved vesentlige endringer i retningslinjene.

RedegjÃ¸relsen skal signeres av samtlige styremedlemmer og daglig leder.   

 

C) Plikt �l Ã¥ gi informasjon ved skri�lig forespÃ¸rsel e�er Ã¥penhetslovens Â§ 6 og 7

 

SBB og dens virksomheter har plikt �l Ã¥ gi informasjon �l enhver som har re�et skri�lig forespÃ¸rsel om hvordan
fak�ske og potensielle nega�ve konsekvenser e�er pkt A) hÃ¥ndteres.

Det er oppre�et egen epostadresse le� �lgjengelig pÃ¥ ne�siden som alle henvendelser om Ã¥penhetsloven kan
sendes �l.

Det skal vÃ¦re en person som besvarer spÃ¸rsmÃ¥l �l faste �dspunkt hver uke eller mÃ¥ned, e�er behov.

Informasjon skal vÃ¦re skri�lig, og vÃ¦re dekkende og forstÃ¥elig, og skal som hovedregel vÃ¦re innen tre uker e�er
informasjonskravet er mo�a�.

 

D) Veiledning og oppfÃ¸lgning av e�erlevelse e�er Ã¥penhetsloven Â§ 8

For Ã¥ sikre e�erlevelse av loven har Forbruker�lsynet bÃ¥de et veilednings og kontrollansvar.  

Interne krav:

S��elsen Betanien Bergen sine verdier innenfor innkjÃ¸p - se vedlegg 1 eller link
Vurdering av leverandÃ¸rer - risikovurderinger - se vedlegg 2
SpÃ¸rreskjema leverandÃ¸rer - se vedlegg 3
KontraktsvilkÃ¥r for ivaretakelse av grunnleggende menneskere�gheter i leverandÃ¸rkjeden - se vedlegg 4
Mal redegjÃ¸relse aktsomhetsvurderinger (lovens Â§ 5) - se vedlegg 5
Svar pÃ¥ innsynsbegjÃ¦ringer (lovens Â§ 6 og Â§ 7) - se vedlegg 6

 

Eksterne krav:

Lovdata og andre retningsgivende instanser:

Ã…penhetsloven: Lov om virksomheters Ã¥penhet og arbeid med grunnleggende menneskere�gheter og anstendige
arbeidsforhold (Ã¥penhetsloven) - Lovdata (h�ps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99?
q=%C3%A5penhetsloven)
OECD Retningslinjer for flernasjonale selskaper: OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (regjeringen.no)
(h�ps://files.ne�steder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2013/11/OECD_retningslinjer_web.pdf)
OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig nÃ¦ringsliv: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for
ansvarlig nÃ¦ringsliv (regjeringen.no)
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Relaterte vedlegg

Kontraktsmal e�erlevelse åpenhetsloven - vedlegg 4.docx (h�ps://handbok.betanien.no/api/File/GetFile?
en�tyId=6551)

 Redegjøresle aktsomhet- åpenhetsloven - vedlegg 5.docx (h�ps://handbok.betanien.no/api/File/GetFile?
en�tyId=6552)

 Spørreskjema leverandører - åpenhetsloven - vedlegg 3.docx
(h�ps://handbok.betanien.no/api/File/GetFile?en�tyId=6550)

 Svar på innsynsbegjæringer- åpenhetsloven - vedlegg 6.docx
(h�ps://handbok.betanien.no/api/File/GetFile?en�tyId=6553)

 Vurdering leverandører - åpenhetsloven - vedlegg 2.docx (h�ps://handbok.betanien.no/api/File/GetFile?
en�tyId=6549)

 

(h�ps://files.ne�steder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904_OECD_DDveileder_ne�il.pd
DFÃ˜s HÃ¸yrisikoliste: HÃ¸yrisikolisten | Anskaffelser.no (h�ps://anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-
ansvar/hoyrisikoproduktlisten)
Forbruker�lsynet: h�ps://www.forbruker�lsynet.no/apenhetsloven
(h�ps://www.forbruker�lsynet.no/apenhetsloven)

 

VerktÃ¸y fra ulike aktÃ¸rer som kan vÃ¦re aktuelle:

Virke:

h�ps://www.virke.no/?search=%C3%A5penhetsloven&pageNumber=1&facet=Alt (h�ps://www.virke.no/?
search=%C3%A5penhetsloven&pageNumber=1&facet=Alt)
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