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Agenda 

1) Hovedtrekk – kjernen i åpenhetsloven 

2) Hvem gjelder loven for? 

3) Etterlevelse i praksis
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Hovedtrekk 
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Rettsliggjøring av sosial bærekraft
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Sentrale begreper i åpenhetsloven 
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"Grunnleggende menneskerettigheter" – de grunnleggende, internasjonalt anerkjente menneskerettighetene 

"Anstendige arbeidsforhold" – arbeid som ivaretar grunnleggende rettigheter som omfattes av de anerkjente 
menneskerettighetene, og som gir en lønn å leve av 

"Leverandørkjede" – enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, 
tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra 
råvarestadiet til ferdig produkt

"Forretningspartner" – enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av 
leverandørkjeden 



MEF-virksomhet

Leverandør

Produsent

Illustrasjon av leverandørkjeder 
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Kunde

MEF-virksomhet

UE1 UE1

UE2

Innleid arbeidskraft 

Eksempel 1: Innkjøp Eksempel 2: Bruk av underentreprenører og arbeidskraft



Åpenhetsloven – tre hovedforpliktelser
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Plikten til å gjennomføre 
aktsomhetsvurderinger

01
Plikten til å publisere en 
årlig redegjørelse

02
Informasjonsplikt ved 
forespørsel 
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Åpenhetsloven stiller krav til at selskaper må respektere og være åpne om anstendige arbeidsvilkår og 
grunnleggende menneskerettigheter

Åpenhetsloven bygger på tre grunnleggende prinsipper: Prinsippet om forholdsmessighet, 
prinsippet om risikobasert tilnærming og prinsippet om åpenhet



Gjelder åpenhetsloven for din virksomhet?
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Lovens virkeområde
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LOVEN GJELDER FOR "STØRRE VIRKSOMHETER":

1. Allmennaksjeselskaper (ASA)
2. Børsnoterte foretak
3. Banker, kredittforetak, 

finansieringsforetak mv.

1. Salgsinntekt på MNOK 70
2. Balansesum på MNOK 35
3. Gjennomsnittlig antall ansatte i 

regnskapsåret på 50 årsverk 

ELLER

Et betydelig antall norske 
virksomheter vil omfattes!

Store 
ringvirkninger 

for mindre
selskaper 

Mindre selskaper 
må regne med å 
bli møtt med de 

samme 
forventingene 
som de større



Aktsomhetsvurderinger 
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Hva omfatter aktsomhetsvurderingene?
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"Virksomhetene skal utføre 
aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper"

Aktsomhetsvurderingene gjelder grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold.

Forankring av arbeidet

Risikovurderinger 

Prosedyrer 

Håndtering av funn 



Forankring av arbeidet 
Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer – "tone from the top"

12

Nedover i virksomheten 

Og overfor tredjeparter 



Risikoindikatorer 

Risikovurderinger 
Identifisere risikomomenter: Hva er de mulige og faktiske negative påvirkninger min virksomhet har for 
menneskerettigheter og arbeidsforhold? 
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Forhold som innebærer høy risiko for negativ 
påvirkning skal prioriteres og danner 

grunnlag for det videre arbeidet  

Ytelse  

Bransje

Størrelse 

Geografi



Prosedyrer 

14

Bakgrunnssjekk

Dialog

Kontraktregulering 

Opplæring

Oppfølging 



Håndtering av "funn" 

Rutiner for håndtering av funn 

Ved faktiske negative konsekvenser  plikt til å sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd

Identifisere årsaken til brudd og iverksette egnede tiltak for å begrense skade, risiko og forebygge gjentakelser 
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Funn i forberedende fase Funn i kontraktsperioden 

Etablering av kontraktsforhold 

1) Stille krav og forventninger til kontraktsparten, forebyggende 
tiltak og oppfølging underveis for å sikre grunnleggende 
menneskerettigheter og arbeidsforhold 

2) Worst case scenario: Valg av en annen kontraktspart 

1) Samarbeid om gjenoppretning og erstatning, og i fellesskap finne 
en løsning for å forebygge gjentakelser

2) Worst case scenario: Kontraktsforholdet må bringes til opphør 

Situasjonen: Gjennom bakgrunnssjekk, oppfølging eller andre forhold er det oppdaget at det er potensielle negative 
konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller faktiske negative konsekvenser 



Aktsomhetsvurderingene er en kontinuerlig prosess 
Arbeidet med åpenhetsloven må gjennomføres løpende
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1. Forankre 
ansvarlighet i 

selskapets 
retningslinjer

2. Risikovurdering: 
Kartlegge og vurdere 

negativ påvirkning

3. Iverksette 
egnede prosedyrer 

for å stanse, 
forebygge eller 

begrense negativ 
påvirkning, 
herunder 

oppfølging

4. Håndtering av 
funn, herunder 
gjenoppretting 
eller erstatning 



Åpenhet: 
Plikten til å redegjøre for 
aktsomhetsvurderinger 
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Årlig publisering av redegjørelse
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Årlig publisering 
av redegjørelse 
for aktsomhets-

vurderingene

En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å 
håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter 
og anstendige arbeidsforhold

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som 
virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse 
faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og 
resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Åpenhet et viktig prinsipp for sosial bærekraft: 
Bidrar til etterrettelighet og mulighet for interessenter til å ettergå etterlevelsen.



Informasjonsplikt
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Informasjonsplikt ved forespørsel
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I tråd med prinsippet om åpenhet, muliggjøre informerte valg 

Forholdsmessighet

Plikt til å informere om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser 
som er identifisert i aktsomhetsvurderingene

Skal gis til enhver som etterspør det



Hva kan vi hjelpe til med? 

• Gjennomføre risikovurderinger 

• Oppdatering av kontrakter 

• Lage sjekkliste og veiledere 

• Håndteringen av funn

• Bistand i forbindelse med innsynsbegjæringer

• Opplæring internt, workshops & kursing 
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Takk for oss!
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Frida Sophie Stang 

Advokatfullmektig

Fornybar energi og miljø
Corporate Compliance
Bærekraft og ESG

f.stang@selmer.no
+47 95464747

Thomas Steen Brandi

Leder Selmers complianceteam

Partner

Corporate Compliance
Restrukturering og insolvens
Bærekraft og ESG

t.brandi@selmer.no
+47 970 40 500

mailto:f.stang@selmer.no
mailto:t.brandi@selmer.no


OSLO
Advokatfirmaet Selmer AS

Postboks 1324 Vika
0112 Oslo, Norge

Besøksadresse: Tjuvholmen allé 1

+47 23 11 65 00

STAVANGER
Advokatfirmaet Selmer AS

Postboks 16
4064 Stavanger, Norge

Besøksadresse: Løkkeveien 107

+47 23 11 65 00

www.selmer.no
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