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OECDs retningslinjer og plikten til å gjøre aktsomhetsvurderinger
angår institusjonelle investorer
Norske myndigheter forventer at alle deler av norsk næringsliv, herunder
finansnæringen, legger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv til grunn
for sin virksomhet. Dette innebærer blant annet at det må gjennomføres
aktsomhetsvurderinger for å kartlegge din virksomhets påvirkning på mennesker,
miljø og samfunn. Negativ innvirkning på blant annet menneskerettigheter
og miljø må unngås og skader avhjelpes. Fokus er på mulig skader som egen
virksomhet kan forårsake eller medvirke til, men også skader og risikoer man kan
knyttes til gjennom en forretningsforbindelse. For investorer er det ofte risikoer
man knyttes til gjennom den virksomheten som det investeres i som er det
kritiske. Hva betyr da retningslinjene for institusjonelle investorer? Målsettingen
med dette seminaret er at investorer skal bli kjent med forventingene i OECDs
retningslinjer og hvordan de kan anvendes av institusjonelle investorer. Innledere
vil belyse hvor finansnæringen står i dag i disse spørsmålene, og hva som
anbefales i OECDs nyeste veiledningsdokument for institusjonelle investorer.
Seminaret er rettet mot institusjonelle investorer. Fremtredende eksperter
fra OECD og FN så vel som ledende norske aktører vil delta sammen med
representanter fra sivilsamfunnet, og gi innblikk i hva som nå forventes av denne
delen av finansnæringen.

BAKGRUNN:
OECDs veiledningsdokument for institusjonelle investorer
OECD-dokumentet for institusjonelle investorer gir konkrete råd til en kompleks
finanssektor. Veilederen fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende
aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet ved å fremme
målsetningene om respekt for menneskerettigheter og miljø og bekjempelse av
korrupsjon, og samtidig bidra til å skape like konkurransevilkår i sektoren. Veilederen
fremhever at ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs
retningslinjer, vil investorene kunne unngå finansiell risiko og omdømmetap.

OECDs prosjekt for ansvarlig forretningspraksis i finanssektoren
Veiledningsdokumentet er det første av en rekke dokumenter for finanssektoren,
som blir utarbeidet av OECD-prosjektet «Responsible Business Conduct in the
Financial Sector». Målsetningen med denne veilederen er å gi en felles forståelse
av ansvaret til institusjonelle investorer og hvordan de kan gjennomføre
de nødvendige aktsomhetsvurderinger. Over 50 representanter med ulik
bakgrunn fra verdens ledende finansinstitusjoner, myndigheter og sivilt
samfunn og har bidratt til å utvikle veilederen. Blant annet har både det norske
Finansdepartementet og Norges Bank Investment Management deltatt.

Konkrete råd til finansinstitusjoner
Noen av nøkkelforventningene er at investorer skal:
	Integrere ansvarlig næringsliv i selskapenes egne styringsdokumenter.
	Kartlegge, forstå og prioritere risikoer.
	
Bruke og øke sin påvirkningskraft gjennom samarbeid med
andre selskaper.
	Måle og rapportere hvordan selskapet håndterer risiko, driver
forebygging og oppfølging.
	Ha på plass tiltak for håndtere saker i de tilfeller hvor en investor
har skapt eller bidratt til skade på miljø og/eller samfunn.
Minoritetsaksjonærer kan også være «direkte knyttet» til negative
konsekvenser i investeringsselskapene, slik at retningslinjene
forventer at investoren bestreber seg på å forebygge eller
begrense disse.
Selv om veiledningsdokumentet direkte bare gjelder institusjonelle
investorer vil det likevel være en nyttig referanse og gi gode ideer til
hvordan OECDs retningslinjer kan anvendes i finanssektoren generelt.
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Welcome
Ola Mestad, Chair – OECD National Contact Point, Norway
Presentation of the OECD Document and Q/A
Roel Nieuwenkamp, Chair – Working Party for Responsible
Business Conduct, OECD
Barbara Bijelic, Policy Analyst – Working Party for Responsible
Business Conduct, OECD
Comments:
Ola Mestad, Chair – OECD National Contact Point, Norway
Anita Ramasastry – UN Working Group on Business and
Human Rights, UNWG
Idar Kreutzer, CEO – Finance Norway
	Pia Goyer, Board Member – Norwegian Forum for Responsible
and Sustainable Investment, Norsif
Martin Skancke, Chair – Principles for Responsible Investment, PRI
Markus Rotevatn – Forum for Development and Environment, ForUM
Coffee break
Panel debate: Why and how should investors carry out due diligence?
Participants:
Carine Smith Ihenacho, Global Head of Ownership Strategies – NBIM
Håvard Gulbrandsen, Managing Director – KLP Asset Management
	Magdalena Kettis, Head of Thematic Engagement – Group Sustainable
Finance, Nordea
Martin Skancke, Chair – PRI
Markus Rotevatn, Adviser – ForUM
Moderator: Frode Elgesem, Member – OECD National Contact Point, Norway
Closing discussion

