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Formål
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester gjennom å sikre allmennheten
tilgang til informasjon om hvordan virksomheten jobber for å hindre negative konsekvenser innen sosial
bærekraft. Dokumentet beskriver forankring og Ferdes rutiner for arbeid opp mot kravene i Lov om
virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
(åpenhetsloven). Disse rutinene skal sikre at Ferde og Ferdes forretningspartnere arbeider i henhold til
nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner.

Forpliktelse og forankring
Ferdes forpliktelse og forankring er nedfelt i Ferdes etiske rammeverk som er godkjent av styret i Ferde. Code
of conduct er godkjent av ledergruppen i Ferde.

Aktsomhetsvurdering
Aktsomhetsvurderinger har som mål å avdekke forhold som potensielt og faktisk påvirker sosial bærekraft
negativt. Vurderinger gjennomføres med utgangspunkt i OECDs veiledning for aktsomhetsvurderinger.
Aktsomhetsvurderinger gjøres gjennom kartlegging av Ferdes vesentlige leverandører, det vil si leverandører
med et samlet spend på over 500.000 kr siste fire år. Listen over leverandører gjennomgås årlig etter følgende
fremgangsmåte:

Identifisering av
vesentlige
leverandører

Kartlegging av
geografisk
beliggenhet

Sjekk opp mot
Transparency
International sin
Corruption
Perception Index

Sjekk opp mot DFØ's
liste over
høyrisikoprodukter

Kartlegging av
eierstruktur og
selskapsstruktur

Vurdering av
potensiell risiko for
negativ påvirkning av
sosial bærekraft

Integritetsundersøkelse

Risikovurdering

1. Liste over alle leverandører hentes fra regnskapssystemet og sorteres i henhold til samlet spend siste
fire år.
2. Vesentlige leverandører identifiseres (samlet spend > 500.000 kr. Selskaper vi ikke lenger har aktiv
kontrakt med tas ikke med i videre kartlegginger.
3. Kartlegging av morselskap, oppkjøp, lokasjon for hovedkontor og i hvilke land selskapet har
operasjoner og kontorer
4. Leverandører med hovedkontorer eller operasjoner i land med forhøyet risiko identifiseres på
bakgrunn av Transparency International's Corruption Perception Index. Land som scorer under 70
poeng ansees for å ha en forhøyet risiko for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. Desto lavere
score i indeksen, desto høyere risiko.
5. Leverandører med høyrisikoprodukter identifiseres på bakgrunn av Direktøratet for forvaltning og
økonomisyring sin liste over høyrisikoprodukter.
6. Med bakgrunn i foregående kartlegginger, gjøres videre kartlegginger for å identifisere eierstruktur og
selskapsstruktur. Videre sjekkes sanksjonslister og om eiere eller toppledelse er straffedømt for
relevante forbrytelser.
7. Ferdes påvirkningskraft vurderes sammen med erfaring og kjennskap til den enkelte leverandør og
bransje.
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På bakgrunn av denne kartleggingen vurderes risikonivå for den enkelte leverandør. Man vurderer
da potensiell risiko for negativ påvirkning av sosial bærekraft: miljø, korrupsjon/hvitvasking, brudd på
arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Videre gjøres det en integritetsundersøkelse av leverandører
som i denne risikovurderingen kommer ut med middels eller høy potensiell risiko. I integritetsundersøkelsen
kontaktes leverandører med forespørsel om hvilke policyer, rutiner og praksis leverandøren har på plass for
områder hvor Ferde har avdekket risiko.
Basert på tilbakemelding gjøres vurdering av faktisk risiko i henhold til Ferdes interne rutiner for risikostyring.
I vurderingen av risiko vurderes følgende spørsmål med bakgrunn i innhentet dokumentasjon:
Hvilke forhold som åpenhetsloven omfatter kan potensielt påvirkes?
Hvor høy er sannsynligheten for brudd på de forhold som åpenhetsloven omfatter?
Hvor alvorlig er de negative konsekvensene?
Hvordan henger konsekvensene sammen med Ferdes aktiviteter?

Resultat av aktsomhetsvurderinger
Etter kartlegging og vurdering av potensiell risiko for negativ påvirkning av sosial bærekraft har Ferde
identifisert 10 leverandører med høy risiko og 16 leverandører med middels risiko, basert på at selskapene
opererer i det som er definert som høyrisikoland i følge Transparency International sin Corruption Perception
Index, at selskapene leverer produkter som står på Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin
liste over høyrisikoprodukter, hvilken eierstruktur og selskapsstruktur selskapet har og basert på vår egen
kjennskap/erfaring med selskapet.
Basert på dette er det sendt ut en integritetssjekk av disse leverandørene og deretter blir risiko vurdert.

Håndtering av negative konsekvenser
Ferde skal jobbe forebyggende for å minimere og avhjelpe problemene. Ferde jobber aktivt og strukturert
med både virksomhetspraksis, leverandører og handlingsplaner. Vi gjør dette gjennom å aktivt følge opp og
kravstille leverandørene våre.

Løpende oppfølging
Vi har en risikobasert tilnærming til oppfølging av leverandører og følger opp punkter fra handlingsplan hvor
det er avdekket risiko for brudd for forholdene som åpenhetsloven beskriver. Vi jobber kontinuerlig med
kravstilling og oppfølging gjennom å:
Gjennomgang og oppfølging av risiko knyttet til våre leverandører etter følgende rutine:
lav risiko: ingen oppfølging
middels risiko: årlig oppfølging for å avdekke endringer i risikobildet
høy risiko: følges tett til risikostatus reduseres
Å kravstille oppfyllelse av vår Code of conduct hos eksiterende leverandører
Å kravstille og kontraktsfeste oppfyllelse av vår Code of conduct ved nye anskaffelser
Risikovurdere nye leverandører
Vi følger opp gjennom dialog med våre leverandører. Vi ber om jevnlige statusoppdateringer og sluttrapport
på konkrete saker vi har tatt opp med leverandøren.Dersom leverandøren ikke setter inn avhjelpende tiltak
eller endrer forretningspraksis blir det vurdert å avslutte forretningssamarbeidet.
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