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Høringsinnspill til Åpenhetsloven
UN Global Compact Norge takker for muligheten til å delta i høring om åpenhetsloven. Vi vil
innledningsvis understreke at en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er riktig, og et viktig skritt. Her følger våre forslag
til endringer i lovteksten:

Forslag til merknader:
Komiteen ber regjeringen endre til følgende lovtekst:
§4 [forslag start] Virksomhetene legger FN global compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv og
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter til grunn for arbeidet med ansvarlig
næringsliv og rapportering [forslag slutt]. Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd
med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Med aktsomhetsvurderinger menes å
§5 Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Redegjørelsen skal minst inneholde
[forslag start] a) forpliktelse til å etterleve FN global compacts ti prinsipper om ansvarlig næringsliv
og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs) [forslag slutt]
(a) (b) en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde,
retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser
for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeids-forhold.
(b) (c) opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser
som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
(c) (d) opplysninger om tiltak
I lovforslaget legges det opp til at virksomhetene skal utføre (§4) og redegjøre (§5)
for aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi vil utfylle
denne bestemmelsen til også bør inneholde FNs Global Compacts ti prinsipper
for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og
menneskerettigheter, som begge er utgangspunktet for OECDs retningslinjer.
I en tid der rapportering om bærekraft blir et stadig viktigere element blant annet gjennom
EUs taksonomi og det nye lovforslaget om pliktig rapportering for finansaktører i Norge, mener vi
at de mest brukte standardene for dette – FNs Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv
og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter må inkluderes
i lovteksten. FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv UN Global Compact, har over
13.000 medlemsbedrifter, som rapporterer årlig på de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv. UN
Global Compact har 300 medlemsbedrifter og –organisasjoner inkludert 30 av de 40 største
selskapene i Norge, NHO, Innovasjon Norge, Rederiforbundet og mange SMBer. Det gjør UN Global
Compact til verdens og Norges største nettverk for bærekraftig og ansvarlig næringsliv. For å styrke
åpenhet i norsk næringsliv og finans blir det avgjørende å fortsatt ta i bruk eksisterende
rapporteringssystemer, som er knyttet til både FNs prinsipper og OECDs retningslinjer, istedenfor å
skape nye systemer. FNs to prinsippsett er verdens mest brukte og bør derfor inkluderes i loven.
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Ekspertutvalg
Lovendringer som gir merarbeid i form av mer rapportering bør følges opp tett. UN Global Compact
mener derfor at det bør vurderes om det skal nedsettes et ekspertutvalg av aktører i næringslivet,
som skal følge opp gjennomføringen av loven.
Sikre Forbrukertilsynets rolle
Det fremkommer gjennom lovforslaget at Forbrukertilsynet skal gi generelle opplysninger, råd
og veiledninger. Vi ønsker å understreke at dette er særlig viktig for de mindre bedriftene denne
loven omfatter, altså dem som er like over omsetningskravet. Derfor vil vi avslutningsvis peke på at
det er viktig at Forbrukertilsynet gis tilstrekkelig midler til å overholde de oppgavene de gis gjennom
denne loven.
Om UN Global Compact Norge
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ
for bærekraft med over 15.000 medlemsbedrifter. Norgeskontoret til UN Global Compact åpnet i
2019 og er det største bedriftsinitiativet for bærekraft i Norge med nærmere 300 innmeldte
medlemmer. I dag er rundt 30 av de 40 største selskapene i Norge medlemmer i tillegg til aktører
som NBIM, NHO og Innovasjon Norge og mange små og mellomstore bedrifter. Wenche Grønbrekk
er styreleder og Kim N. Gabrielli er direktør for sekretariatet i UN Global Compact Norge. Mer info
på: www.globalcompact.no.
For spørsmål og henvendelser, ta kontakt med vår politiske rådgiver Edvard Kobro på telefon
47662078 eller mail edvard.kobro@globalcompact.no.
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