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FORORD
Målsettingen med OECDs veileder for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv (veilederen)
er å bistå bedrifter i å etterleve OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap, gjennom å forklare anbefalingene om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger på et forståelig språk. Ved å
etterleve disse anbefalingene, står bedriftene sterkere i arbeidet for å unngå og håndtere negativ
påvirkning knyttet til arbeidstakere, menneskerettigheter, miljø, bestikkelse, forbrukere, samt
eierstyring og selskapsledelse, forbundet med deres virksomhet, leverandørkjeder og andre
forretningsforbindelser. Veilederens vedlegg gir ytterligere forklaringer, tips og konkrete eksempler
på aktsomhetsvurderinger.
Veilederen har også som mål å fremme en felles forståelse blant myndigheter og interessenter
om aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. FNs veiledende prinsipper for næringsliv
og menneskerettigheter, samt ILOs tre¬partserklæring om grunnleggende prinsipper for flernasjonale selskaper og sosiale forhold, inneholder også anbefalinger om aktsomhetsvurderinger,
og veilederen kan hjelpe bedrifter å etterleve disse prinsippene.
Veilederen er også en oppfyllelse av G7-ledernes erklæring vedtatt 7.-8.juni 2015 i Schloss
Elmau. Erklæringen anerkjente behovet for å etablere en felles forståelse av aktsomhetsvurderinger, særlig for små og mellomstore bedrifter, og ga en oppfordring til bedrifter som har
hovedkontor eller er aktive i deres land til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden. I G20-erklæringen vedtatt 8. juli 2017 i Hamburg, forpliktet G20-ledere seg til å fremme
etterlevelse av internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsvilkår, menneskerettigheter og
samfunnsmessige forhold, med mål om å oppnå bærekraftige og inkluderende leverandørkjeder.
Erklæringen understreket i denne sammenheng ansvaret bedrifter har for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
Veilederen har blitt utarbeidet under ledelse av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv
(OECD Working Party on Responsible Business Conduct - WPRBC) og prosessen involverte en
rekke interessenter fra både OECD-medlemsland og ikke-OECD-land, samt representanter fra
næringsliv, fagforeninger og det sivile samfunn. Et første utkast ble sendt til høring hos medlemmene av WPRBC og deres formelle interessenter mai 2016. Det ble gjennomført en offentlig
høring på et revidert utkast til veilederen februar 2017. Det ble dannet en rådgivende gruppe
med ulike interessenter juni 2017, for å hjelpe WPRBC i å innarbeide kommentarer fra interessenter og ferdigstille veilederen. Det var omfattende samarbeid med FNs høykommissær for
menneskerettigheter i denne prosessen.
Denne veilederen ble godkjent av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv 6. mars 2018
og av OECDs investeringskomité 3. april 2018. OECDs ministerråd vedtok en anbefaling om
veilederen 30. mai 2018.
OECD har også utviklet veiledere for å hjelpe bedrifter å utføre aktsomhetsvurderinger for
ansvarlig næringsliv i utvalgte sektorer og deres leverandørkjeder, som henholdsvis konfliktmineraler, landbruk, tekstil og sko, utvinning og finans.
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AKRONYMER OG FORKORTELSER
EIA

Environmental impact assessment

EPZ

Export processing zone

ESIA

Environmental and social impact assessments

HRIA

Human rights impact assessment

KYC

Know your counterparty

MNE

Multinational enterprise

NHRI

National human rights institution

NCP

National Contact Point for the OECD Guidelines
for Multinational Enterprises

OLGM

Operational-level grievance mechanism

RBC

Responsible business conduct

RBC issues Human rights, including workers and industrial
relations, environment, bribery and corruption,
disclosure, and consumer interests
SME

Small and medium-sized enterprise

WPRBC

OECD Working Party on Responsible
Business Conduct
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GRUNNLAG
Denne veilederen for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv ("veilederen") er basert
på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper ("Retningslinjene"). Retningslinjene er
ikke-bindende anbefalinger om ansvarlig næringsliv fra regjeringer til flernasjonale selskap. De
anerkjenner og oppmuntrer til private bedrifters positive bidraget til økonomisk, miljømessig
og sosial utvikling, men anerkjenner også at næringsvirksomhet kan ha negativ påvirkning
på forhold for arbeidstakere, menneskerettigheter, miljø, bestikkelser, forbrukere og selskaps
ledelse. Retningslinjene anbefaler derfor at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger for
å unngå, og håndtere negative konsekvenser av egen virksomhet, av deres leverandørkjede og
av andre forretningsforbindelser.

FORMÅL
Veilederen skal bistå bedrifter med å forstå og gjennomføre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig
næringsliv, slik det er beskrevet i Retningslinjene. Veilederen har som mål å fremme en felles
forståelse mellom regjeringer og interessenter av hva aktsomhetsvurderinger for ansvarlig
næringsliv er.
Retningslinjene gir bedrifter fleksibilitet til å tilpasse ulike elementer, tiltak og rutiner i aktsomhetsvurderingen til egen kontekst. Bedrifter bør bruke veiledningen som utgangspunkt for
å utvikle og styrke egne systemer og rutiner rundt aktsomhetsvurderinger, og deretter søke
andre ressurser for mer kunnskap, etter behov.
Retningslinjene har en unik promoterings- og klageordning gjennom de nasjonale kontaktpunktene (The National Contact Points - "NCPs"). Denne veilederen er en nyttig ressurs for
kontaktpunktene for å forstå og fremme Retningslinjene. se vedleggets tekstboks 8 for mer
informasjon om kontaktpunktene.

OMFANG
TABELL 1. FØLGENDE OMFATTES AV OECDS AKTSOMHETSVURDERINGER FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Bedrifter som er
omfattet

flernasjonale selskap, uavhengig av deres eierskapsstruktur, i alle
• Alle
sektorer og av alle størrelser, som opererer eller er lokalisert i land som

•
•

har sluttet seg til Retningslinjene, inkludert flernasjonale selskap og småog mellomstore bedrifter («SMB»)
Alle enheter i de flernasjonale selskapene – morselskap og lokale enheter,
herunder datterselskaper.
Flernasjonale og nasjonale selskap er underlagt de samme forventningene
til forretningsatferd, der Retningslinjene gjelder for dem begge.
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TABELL 1. FØLGENDE OMFATTES AV OECDS AKTSOMHETSVURDERINGER FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV

(temaer for ansvarlig
næringsliv)*

• Menneskerettigheter (Kapittel IV i Retningslinjene)
og forholdet mellom partene i arbeidslivet (Kapittel V
• Sysselsetting
i Retningslinjene)
• Miljøvern (Kapittel VI i Retningslinjene)
av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing
• Bekjemping
(Kapittel VII i Retningslinjene)
• Forbrukerinteresser (Kapittel VIII i Retningslinjene)
• Offentliggjøring av opplysninger (Kapittel III i Retningslinjene)

Type forretnings
forbindelser
som er omfattet
av aktsomhets
vurderinger

Alle de ulike forretningsforbindelsene til en bedrift - leverandører,
franchisetakere, lisensinnehavere, joint ventures (fellesforetak), investorer,
kunder, forbrukere, entreprenører, konsulenter, finansielle, juridiske
og andre rådgivere og andre ikke-statlige eller statlige enheter med
tilknytning til forretningsvirksomheten, produktene eller tjenestene.

Aktsomhetsvurdering gjelder
disse temaene

* Tre av kapitlene i Retningslinjene er ikke dekket i veiledningen: Vitenskap og teknologi, konkurranse og
beskatning.

MÅLGRUPPER
Veilederens primærmålgruppe er de som er ansvarlige for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger
i bedriften. Retningslinjene dekker en rekke ulike temaer, og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i bedriftens ulike operasjoner og forretningsforbindelser krever at mange ulike
funksjoner involveres. Det vil derfor trolig være en rekke ulike forretningsenheter, avdelinger
og enkeltpersoner som vil være ansvarlige for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i praksis.
Denne veilederen kan også være nyttig for andre aktører, som for eksempel sektorspesifikke initiativ
og flerpartsinitiativ, som fremmer samarbeid om aktsomhetsvurderinger, og for arbeidstakere,
fagforeninger og arbeidstakerrepresentanter1, samt sivilsamfunnsorganisasjoner.

STRUKTUR
Veilederen begynner med en kort oppsummering av hvert kapittel i Retningslinjene. Deretter
gir den en innføring i aktsomhetsvurderingsprosessen, blant annet noen sentrale områder og
begrep, slik at leseren kan forstå aktsomhetstilnærmingen som anbefales i Retningslinjene.
Hoveddelen av veilederen beskriver aktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltakene trinnvis,
men i realiteten er prosessen med aktsomhetsvurderinger en pågående, gjentagende og ikke
nødvendigvis sekvensiell prosess, fordi flere trinn kan utføres samtidig, og resultater fra ett trinn
tas gjerne med over i andre trinn. Hvert trinn inneholder «praktiske tiltak» som illustrerer hvordan
1. Denne veilederen bruker begrepene arbeidstakerrepresentanter, fagforeninger og representative organisasjoner etter
eget ønske, slik det fremgår av internasjonale arbeidslivsstandarder: ILO-konvensjon nr. 87 (foreningsfrihet og organisasjonsretten), nr. 98 (organisasjonsrett og kollektive forhandlinger) og nr. 135 (vern for arbeidstakerrepresentanter).
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man gjennomfører og tilpasser etter behov, både støttetiltakene og aktsomhetsvurderingsprosessen.
De praktiske tiltakene er ikke ment å være en uttømmende «avkrysningsliste» for aktsomhetsvurderinger. Alle tiltakene vil ikke være hensiktsmessige i enhver sammenheng, og bedrifter kan
gjerne finne andre nyttige tiltak eller måter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger på.
Det er henvist og lenket til utdypende forklaringer, tips og eksempler på aktsomhetsvurderinger
gjennom veilederen. Disse presenteres i en "spørsmål og svar"-seksjon, og er knyttet til bestemte
deler av veilederen.

FORBINDELSER MED ANDRE PROSESSER OG INTERNASJONALE STANDARDER
OECDs sektorveiledere for ansvarlig næringsliv
OECD har utviklet sektorspesifikke veiledere for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder
for konfliktmineraler, landbruks- og matvaresektoren, sko- og klesbransjen, utvinningssektoren og
finanssektoren (se OECD 2016a; OECD 2016b; OECD 2016c; OECD 2017a; OECD 2017b). Disse har blitt
utviklet i nært samarbeid med myndigheter, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner og sivilsamfunn.
Metoden for aktsomhetsvurderinger i sektorveilederne samsvarer med tilnærmingen i denne
veilederen, men gir mer detaljerte anbefalinger tilpasset spesifikke bransjer eller sektorer. Denne
veilederen er ikke ment å erstatte eller endre allerede sektorspesifikk eller tematisk OECD veiledning på ansvarlig næringsliv, men skal være et supplement. Ved tvil bør bedriften bruke den
veiledningen som er mest relevant for deres virksomhet, leverandørkjede eller sektor.
Andre OECD-verktøy
Retningslinjene refereres til i en rekke andre OECD-instrumenter, som styrker sammenhenger mellom
ansvarlig næringsliv og de andre områdene. Dette gjelder: “G20/OECD Principles of Corporate Governance”, “Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises”, “Common Approaches for
Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence”, “Policy Framework
for Investment”, “Recommendation of the Council on Public Procurement”, samt “Recommendation of
the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Trans
actions” (se OECD 2015a; OECD 2015b; OECD 2016d; OECD 2015c; OECD 2015e; OECD 2009).
Andre multilaterale prosesser og instrumenter
Når det gjelder menneskerettighetsspørsmål, herunder arbeidstakerrettigheter, samsvarer
denne veiledere med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (på
engelsk kalt UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ofte forkortet UNGP), Den
internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet2 (ILO-konvensjonene og anbefalingene som er referert til i Retningslinjene),
og ILOs trepartserklæring om grunnleggende prinsipper for flernasjonale selskaper og sosiale
forhold3 (se FN 2011; ILO 1998; ILO 2017).
2. Fra 1998, på engelsk: ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
3. Fra 1977, sist endret i 2006 (ILOs erklæring om flernasjonale selskaper), på engelsk: ILO Tripartite Declaration of
Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy
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KAPITLENE I OECDS RETNINGSLINJER
I. Begreper og prinsipper

IV. Menneskerettigheter

VI. Miljøvern

Det første kapittelet i
Retningslinjene angir
begreper og prinsipper som setter anbefalingene
i de etterfølgende kapitlene i
sammenheng. Disse begreper
og prinsipper (for eksempel at
det å følge nasjonal lovgivning er
bedriftenes første forpliktelse) er
ryggraden i Retningslinjene og
understreker de grunnleggende
ideene bak Retningslinjene.

Bedrifter kan ha en
påvirkning på nesten
hele spekteret av
internasjonalt anerkjente menneske
rettigheter. Derfor er det viktig
at de oppfyller sitt ansvar. Dette
nye kapitlet i Retningslinjene
trekker på og samsvarer med FNs
rammeverk "beskytte, respektere
og gjenopprette" og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og
menneskerettigheter, som operasjonaliserer det rammeverket.

Kapittelet om miljøvern gir en samling
av anbefalinger for
flernasjonale selskap for å forbedre
deres miljømessige ytelser og
styrke deres bidrag til å beskytte
miljøet, gjennom bedre system og
planlegging for god miljøstyring.
Kapitlet gjenspeiler prinsippene
og målene i Rio-erklæringen om
miljø og utvikling og Agenda 21.

••4
••5
••6 4
•• 5
•• 6
•• 2
1
•• 3
••1
•• 2
•• 3

II. Overordnede retningslinjer

•• 2
1
•• 3
•• 4
•• 5
•• 6

•• 2
1
•• 3
•• 4
•• 5
•• 6

Dette kapitlet er det
første som inneholder
spesifikke anbefalinger
til bedrifter. Det er i form av
generelle retningslinjer som
setter tonen og fastsetter de
grunnleggende prinsippene for
anbefalingene i de påfølgende
kapitlene. Det inkluderer viktige
bestemmelser, som gjennomføring
av aktsomhetsvurderinger,
håndtering av negativ påvirkning,
involvering av interessenter.

III. Offentliggjøring av
opplysninger
For en rekke brukere er
det viktig at bedrifter
gir tydelig og fullstendig
informasjon om bedriftens virke.
Dette kapitlet oppfordrer bedrifter
til transparens og åpenhet om
deres virksomhet, og oppfordrer
til at de imøtekommer stadig mer
omfattende krav til åpenhet fra
allmennheten.

•• 2
1
•• 3
•• 4
•• 5
•• 6

V. Sysselsetting og forholdet
mellom partene i arbeidslivet
ILO er det ansvarlige
organet for å etablere
og håndtere internasjonale arbeidsrettslige standarder.
De skal også fremme grunnleggende
rettigheter i arbeidslivet slik
det er slått fast i ILOs erklæring
om grunnleggende prinsipper
og rettigheter i arbeidslivet av
1998. Dette kapittelet fokuserer
på Retningslinjenes ansvar for å
fremme bedrifters etterlevelse
av internasjonale arbeidsrettslige
standarder utviklet av ILO.
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INNLEDNING

FOR FLERNASJONALE SELSKAPER
VII. Bekjemping av bestikkelser,
tilbud om bestikkelser og
pengeutpressing
Bestikkelser og korrupsjon er skadelig for
demokratiske organer
og styringen av selskaper. Bedrifter
har en viktig rolle å spille når det
gjelder å bekjempe slike praksiser.
OECD leder globale initiativ for å
etablere et felles sett med spilleregler for globale selskap, ved å
bekjempe og få slutt på bestikkelser.
Anbefalingene i Retningslinjene er
basert på det omfattende arbeidet
OECD allerede har gjort på dette
feltet.
•• 2
1
•• 3
•• 4
•• 5
•• 6

VIII. Forbrukerinteresser

IX. Vitenskap og teknologi

Retningslinjene oppfordrer selskaper til å
utvise god forretnings-,
markedsførings- og reklameskikk
og til å påse at produktene de
leverer, holder god kvalitet og er
pålitelige. Dette kapittelet trekker
veksler på arbeidet til OECDs
komité for forbrukerpolitikk og
finansmarkedskomité, samt
arbeidet til andre internasjonale
organisasjoner, herunder Det
internasjonale handelskammer,
Den internasjonale standardiseringsorganisasjon og FN.

Dette kapitlet anerkjenner
at flernasjonale selskap
er en hovedkanal for
teknologioverføring på tvers av
landegrenser. Målet er å fremme
teknologioverføring til vertslandene
og styrke deres innovasjonsevne.

•• 2
1
•• 3
•• 4
•• 5
•• 6

X. Konkurranse
Dette kapittelet fokuserer
på betydningen av at
bedrifter utfører sin
virksomhet på en måte som er
i samsvar med alle gjeldende
konkurranselover og forskrifter,
samtidig som de tar hensyn til
konkurranselovgivningen i alle
land der virksomheten kan ha
konkurransebegrensende virkning.
Bedrifter må avstå fra å inngå eller
gjennomføre konkurransebegrensende avtaler mellom konkurrenter, som hindrer effektive
nasjonale og globale markeder.
•• 2
1
•• 3
•• 4
•• 5
•• 6

XI. Beskatning

•• 2
1
•• 3
•• 4
•• 5
•• 6

Retningslinjene er det
første internasjonale
rammeverket om
ansvarlig næringsliv som omhandler
skatt. Det bidrar til og trekker på et
betydelig arbeid på feltet, særlig
OECDs mønsterskatteavtale og
FNs mønsteravtale for skatteavtaler
mellom utviklingsland og industri
land. Dette viktige kapittelet har
grunnleggende anbefalinger om
beskatning.
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OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv anerkjenner og fremmer det positive bidraget
bedrifter kan gi til økonomisk, miljømessig og sosial utvikling, men anerkjenner også at
næringsvirksomhet kan ha negativ påvirkning på selskapsledelse, arbeidstakere, menneskerettigheter, miljø, bestikkelser og forbrukere.
Bedrifter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin egen
virksomhet, leverandørkjede og sine forretningsforbindelsers virksomhet, som anbefalt i Retningslinjene. For at aktsomhetsvurderingene skal være effektive bør prinsipper for ansvarlig
næringsliv integreres i policy og styringssystemer, for å hjelpe bedriftene å gjenopprette skade
den har forårsaket eller bidratt til. se figur 1

NEGATIV PÅVIRKNING OG RISIKO
Aktsomhetsvurderingene håndterer eksisterende eller potensiell negativ påvirkning ("risiko")
relatert til følgende temaer i Retningslinjene: Menneskerettigheter, sysselsetting og forholdet
mellom partene i arbeidslivet, miljøvern, bestikkelser og korrupsjon, offentliggjøring av opplysninger, og forbrukerinteresser. Kapitlene i Retningslinjene gir detaljerte beskrivelser av hvordan
hvert tema skal håndteres. Dersom en bedrift, dens leverandørkjede eller forretningsforbindelse
ikke etterlever anbefalingene i Retningslinjene, vil det representere en større risiko og sannsynlighet for negativ påvirkning. se vedlegg Q1

BOKS 1. FORSTÅELSE AV RISIKO I RETNINGSLINJENE
For mange bedrifter betyr begrepet "risiko" hovedsakelig risiko for bedriften - finansiell
risiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, omdømmerisiko etc. Bedrifter er opptatt av
deres posisjon i markedet, mot konkurrenter, deres omdømme og langsiktige eksistens.
Når de vurderer risiko, er det vanligvis risiko for seg selv. Retningslinjene refererer imidlertid til sannsynligheten for negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, som
bedrifter forårsaker, bidrar til, eller som de er direkte forbundet med. Det er altså en
tilnærming til risiko der fokuset er utenfor bedriften.
Bedrifter kan identifisere denne typen risiko ved å lete etter avvik mellom det som
anbefales i Retningslinjene på den ene siden, og omstendighetene knyttet til deres
virksomhet, leverandørkjede eller forretningsforbindelser på den annen side. se
vedlegg Q1
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HVORFOR UTFØRE AKTSOMHETSVURDERINGER?
Noen typer forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester har iboende risiko fordi de har stor
sannsynlighet for å forårsake, bidra til eller være direkte forbundet med negative påvirkning
eller skade. I andre sammenhenger kan det hende at forretningsvirksomheten i seg selv ikke
utgjør en risiko, men omstendighetene (for eksempel rettssikkerhetsspørsmål, manglende
håndheving av standarder, forretningsforbindelsers atferd) kan medføre risiko for negativ
påvirkning. Aktsomhetsvurderinger hjelper bedrifter å forutse og forebygge eller begrense
dette. I noen utvalgte tilfeller kan aktsomhetsvurderinger hjelpe bedriften med å avgjøre om
de skal fortsette sin virksomhet, eller som en siste utvei avslutte operasjoner eller forretningsforbindelser fordi risikoen for negative påvirkning og skade er for høy eller fordi man ikke har
lykkes med skadereduserende tiltak.
Å forebygge og begrense negativ påvirkning på en gode måte kan også hjelpe en bedrift
til større positive bidrag til samfunnet, bedre relasjoner med interessenter og beskyttelse av
omdømme. Aktsomhetsvurderinger kan bistå bedrifter med verdiskaping, blant annet ved å
kartlegge muligheter for å redusere kostnader, bedre forståelsen av markeder og strategiske
leverandører og forsyningskilder, og styrke kontroll med selskapsspesifikk forretnings- og
operasjonell risiko. Det kan også minske sannsynligheten for hendelser knyttet til temaene i
Retningslinjene, og redusere sårbarheten for gjentakende og systemisk risiko. Et selskap kan
også utføre aktsomhetsvurderinger for å hjelpe å oppfylle lovkrav knyttet til spesifikke problemstillinger for ansvarlig næringsliv, for eksempel forhold rundt bruk av lokal arbeidskraft, miljø,
selskapsledelse, straffelov eller anti-korrupsjonslover.

SENTRALE TREKK VED AKTSOMHETSVURDERINGER

• Aktsomhetsvurderinger er forebyggende.

Formålet med aktsomhetsvurderinger er først og fremst å unngå å forårsake eller bidra til
negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, og å forsøke å hindre negative påvirkning
som følge av operasjoner, produkter eller tjenester gjennom forretningsforbindelser. Når
involvering i negativ påvirkning ikke kan unngås, bør aktsomhetsvurderinger gjøre bedrifter
i stand til å redusere skade, forhindre at de gjentas, og gjenopprette dem, der det er nødvendig.

• Aktsomhetsvurderinger innebærer flere prosesser og mål.

Begrepet aktsomhetsvurdering i Retningslinjene innebærer flere sammenvevde prosesser
for å kartlegge negativ påvirkning, forebygge og avbøte dem, overvåke gjennomføringen og
resultater, og kommunisere om hvordan negativ påvirkning er håndtert i forhold til bedriftens
egen virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser. Aktsomhetsvurderinger
bør være en integrert del av bedriftens beslutningsprosesser og risikostyring, og kan bygge på (selv
om de er bredere enn) tradisjonelle transaksjons- eller "know your counterparty"-aktsomhetsvurderinger. Gjennom å integrere prinsipper for ansvarlig næringsliv i policy og styringssystemer
kan bedriften styrke sitt arbeid for å forhindre skade, og det vil gi mer virkningsfulle aktsomhetsvurderinger ved å tydeliggjøre bedriftens strategi, å bygge intern kompetanse, sikre
ressurser og kommunisere et klart budskap fra ledelsen.
OECDS VEILEDER FOR AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV
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• Aktsomhetsvurderinger samsvarer med risiko (risikobasert).

Aktsomhetsvurderinger er risikobasert. Tiltakene som en bedrift gjennomfører i aktsomhetsvurderingen bør samsvare med alvorlighetsgraden og sannsynligheten til den negative påvirkningen. Når sannsynligheten og alvorlighetsgraden er høy, vil det kreve mer omfattende
aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingen bør også tilpasses hvilken type negative
påvirkning det er snakk om, som for eksempel påvirkning på menneskerettighetsområdet,
miljø og korrupsjon. Dette innebærer å tilpasse tilnærming etter type risiko, og ta hensyn til
hvordan de påvirker ulike grupper, for eksempel å anvende et kjønnsperspektiv i aktsomhetsvurderingene. se vedlegg Q2

• Aktsomhetsvurderinger kan innebære prioriteringer (basert på risiko).

Dersom det ikke er mulig å håndtere alle kjente påvirkninger på en gang, bør en bedrift prioritere på grunnlag av alvorlighetsgraden og sannsynligheten for skade. Når de mest alvorlige
påvirkningene er oppdaget og håndtert, bør bedriften ta tak i mindre alvorlige påvirkninger.
Når en bedrift forårsaker eller bidrar til negativ påvirkning, skal den stoppe aktivitetene som
forårsaker eller bidrar til skaden, og sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting. Det må
være en løpende prosess for å gjøre slike prioriteringer, og det kan dukke opp nye påvirkninger, som må prioriteres før man fortsetter med de mindre alvorlige. Når det gjelder prioritering av risiko på menneskerettighetsområdet, vil det viktigste prioriteringshensynet være
alvorlighetsgraden, for eksempel dersom en for sen respons vil gjøre skaden uopprettelig.
se vedlegg Q3-5

• Aktsomhetsvurderinger er dynamiske.

Prosessen med aktsomhetsvurderinger er ikke statisk, men kontinuerlig, mottakelig for innspill og alltid i utvikling. Den omfatter metoder for evaluering slik at bedriften kan lære av hva
som har fungert og ikke. Bedrifter bør ha som mål å gradvis forbedre sine systemer og rutiner
for å håndtere og unngå negativ påvirkning. Gjennom aktsomhetsvurderingen bør en bedrift
være i stand til å håndtere potensielle endringer i risiko, ettersom omstendighetene endres (for
eksempel endringer i landets lovverk, ny risiko i sektoren, utvikling av nye produkter eller nye
forretningsforbindelser).

• Aktsomhetsvurderinger flytter ikke ansvar.

Hver enkelt bedrift i et forretningsforhold har sitt selvstendige ansvar for å kartlegge og håndtere
negativ påvirkning. Retningslinjenes anbefalinger om aktsomhetsvurderinger innebærer
ikke at ansvar flyttes fra regjeringer til bedrifter, eller fra bedrifter som forårsaker eller bidrar til
negative påvirkning, til de bedriftene som er direkte forbundet med den negative påvirkningen gjennom sine forretningsforbindelser. Retningslinjene anbefaler snarere at hver bedrift
tar et selvstendig ansvar for egen negativ påvirkning. Der en bedrift er direkte forbundet til
en påvirkning gjennom sin virksomhet, produkter eller tjenester, skal bedriften søke å bruke
sin innflytelse, alene eller i samarbeid med andre, for å få til endring.

OECDS VEILEDER FOR AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV
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samsvarer med internasjonalt anerkjente standarder for
• Aktsomhetsvurderinger
ansvarlig næringsliv.
OECDs retningslinjer gir prinsipper og standarder for ansvarlig næringsliv som samsvarer
med relevant lovgiving og internasjonalt anerkjente standarder. De stadfester at bedriftens
fremste forpliktelse er å overholde nasjonale lover der bedriften opererer og/eller er hjemme
hørende. Aktsomhetsvurderinger kan hjelpe bedrifter å overholde sine juridiske forpliktelser
ved forhold som omfattes av Retningslinjene. I land der nasjonale lover og forskrifter ikke
samsvarer med prinsippene og standardene i Retningslinjene, kan aktsomhetsvurderinger også
hjelpe bedrifter å etterleve Retningslinjene i den grad det ikke er i strid med nasjonal lovgivning. Nasjonal lovgivning kan også i noen tilfeller kreve at en bedrift håndterer et bestemt
tema for ansvarlig n æringsliv (for eksempel lover som gjelder spesifikke tema som bestikkelser
i utlandet, moderne slaveri eller mineraler fra konfliktområder og høyrisikoområder).

• Aktsomhetsvurderinger avhenger av omstendighetene.

Ulike fremgangsmåter og omfang av aktsomhetsvurderinger vil være avhengig av bedriftens
størrelse, under hvilke omstendigheter virksomheten finner sted, forretningsmodellen,
bedriftens posisjon i leverandørkjedene og type produkter eller tjenester. Store bedrifter
med ekspanderende drift og mange produkter eller tjenester kan trenge mer formaliserte
og omfattende systemer for å kartlegge og håndtere risiko, enn mindre bedrifter med et
begrenset utvalg av produkter eller tjenester. se vedlegg Q6 og 7, samt tabell 4

kan endres og tilpasses for å være håndterbart også for
• Aktsomhetsvurderinger
bedrifter med begrenset innflytelse på sine forretningsforbindelser.

Bedrifter kan støte på praktiske og juridiske begrensninger for hvordan de kan påvirke forretningsforbindelser til å stanse, forebygge eller redusere negative konsekvenser og hvordan
de skal gjenopprette dem. Flere bedrifter, særlig små- og mellomstore bedrifter, har trolig
ikke tilstrekkelig markedsmakt til alene å påvirke sine forretningsforbindelser. Bedrifter kan
forsøke å overvinne disse utfordringene gjennom kontrakter og avtaler, prekvalifikasjonskrav,
«voting trusts», lisens- eller franchiseavtaler. Det er særlig nyttig å samarbeide med andre for
å øke sin innflytelse, som gjennom bransjeforeninger eller sektoroverskridende tiltak.

• Aktsomhetsvurderinger blir styrket gjennom å involvere interessenter.

Interessenter er personer eller grupper som kan påvirkes av bedriftens virksomhet.4
Interessentdialog kjennetegnes av toveiskommunikasjon. Det innebærer deling av relevant
informasjon til riktig tid, presentert på en måte interessentene har tilgang til og forstår, som
gjør dem i stand til å ta informerte valg. For at involveringen skal bli meningsfull, må alle
parter handle i god tro. Meningsfull involvering av relevante interessenter er viktig gjennom
hele aktsomhetsvurderingsprosessen. Spesielt når bedriften kan forårsake eller bidra til, eller
har forårsaket eller bidratt til, en negativ effekt eller skade, vil det være viktig å involvere
berørte eller potensielt berørte interessenter og rettighetshavere. Avhengig av skaden kan

4. Eksempel på interessenter kan være arbeidstakere, arbeidstakerrepresentanter, fagforeninger (inkludert internasjonal fagbevegelse), folk fra lokalsamfunn, sivilsamfunnsorganisasjoner, investorer og profesjonelle bransje
– og handelssammenslutninger.
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dette innebære å delta i og dele resultater fra kartlegginger på stedet, utvikle risikoreduserende
tiltak, løpende overvåking, samt utforming av klagemekanismer.4

• Aktsomhetsvurderinger innebærer kontinuerlig kommunikasjon og formidling.

Det er en del av selve aktsomhetsvurderingsprosessen at bedrifter kommuniserer om sine
aktsomhetsvurderinger, funn og planer. Det bidrar til at bedriften bygger tillit til sin virksomhet
og sine beslutningsprosesser, og viser at de handler i god tro. Bedrifter bør redegjøre for
hvordan de kartlegger og håndterer faktisk eller potensiell negativ påvirkning, og kommunisere
tilsvarende. Informasjon må være tilgjengelig for den aktuelle målgruppen (for eksempel
interessenter, investorer, forbrukere, etc.) og i tilstrekkelig grad vise hvordan bedriften håndterer negativ påvirkning. Kommunikasjonen må ta behørig hensyn til bedriftshemmeligheter,
konkurransemessige forhold6 - eller sikkerhetshensyn. Det kan være nyttig å ta i bruk flere
ulike metoder for å sørge for best mulig informasjonsspredning, samtidig som man ivaretar
hensyn til konfidensialitet. se vedlegg Q47

BOKS 2. SAMARBEID OM AKTSOMHETSVURDERINGER
Bedrifter kan samarbeide på bransjenivå eller med bedrifter i andre bransjer, samt
med relevante interessenter gjennom hele aktsomhetsvurderingsprosessen, selv om
de alltid har ansvar for at deres egne aktsomhetsvurderinger gjennomføres. Man kan
for eksempel samarbeide for å skape en felles kunnskapsbase, for å øke påvirkningskraften og for å trappe opp virkningsfulle tiltak. Sektorsamarbeid kan gi besparelser
og kostnadsdeling og kan være spesielt nyttig for små og mellomstore bedrifter.
se vedlegg Q12
Selv om bedrifter i mange tilfeller kan samarbeide om aktsomhetsvurderinger uten
å bryte konkurranselovgivning, oppfordres bedrifter og samarbeidsinitiativ til å sette
seg inn i konkurranselovgivning i deres jurisdiksjon og unngå aktiviteter som kan
anses som lovbrudd. se vedlegg Q13

56

5. Q8 i vedlegget har en forklaring på begrepene relevante interessenter, påvirkede eller potensielt påvirkede
interessenter og rettighetshavere, og Q8-11 i vedlegget har mer informasjon om involvering av interessenter.
6. Konkurranserelaterte hensyn må ivaretas i henhold til relevant konkurranselovgivning.
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Et grunnprinsipp for en bedrifts aktsomhetsvurderinger er at den skal tilpasses virksomhetens
kontekst og risiko. I den følgende delen av veilederen vil de ulike trinnene i en aktsomhets
vurderingsprosess gjennomgås: (1) forankre ansvarlighet i bedriftens retningslinjer og styringssystemer; foreta aktsomhetsvurderinger ved å (2) kartlegge og vurdere faktisk eller potensiell
negativ påvirkning på ansvarlig næringsliv; (3) stanse, forebygge og redusere disse; (4) overvåke
gjennomføring og resultater; (5) kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert; og (6) sørge
for gjenoppretting der det er påkrevd. se figur 1
Tiltakene som nevnes er ikke ment å være en uttømmende avkrysningsliste for aktsomhetsvurderinger. Det er ikke alle tiltak som vil være hensiktsmessige i enhver sammenheng, og det kan
også i noen tilfeller være riktig å gjennomføre tiltak som ikke er beskrevet i denne veiledningen.
FIGUR 1. AKTSOMHETSVURDERINGSPROSESSEN OG STØTTETILTAK
KARTLEGG OG VURDER NEGATIV
PÅVIRKNING/SKADE
UT FRA EGEN VIRKSOMHET, LEVERANDØRKJEDE OG FORRETNINGSFORBINDELSER
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av opplysninger,
corruption)
to align with
the principles
and standards
of the OECD
forbrukerinteresser,
eierstyring,
anti-bestikkelse
og korrupsjon)
slikGuidelines
at de er i tråd med
for
MNEs.
Retningslinjene.
b. Lag
Develop
specific
policies on the
enterprise’s
most significant
risks, building
spesifikke
retningslinjer
(policy)
for bedriftens
mest vesentlige
risikoer.onDisse skal
findingsseg
from
assessment
of risk, in orderog
to provide
guidance on
enterprise’s
basere
påits
funn
fra risikovurderingene,
skal gi veiledning
omthe
hvordan
bedriften
specific approach
addressingrisikoene.
those risks.
Consider
makingvirksomhetens
the enterprise’splaner
due for
håndterer
de mesttovesentlige
Vurder
å inkludere
diligence plans part of these
policies.
aktsomhetsvurderinger
i disse
retningslinjene.
c. Make
the enterprise’s
policies on
issues publicly
available,
e.g. onfor
theeksempel
enterprise’s
Gjør bedriftens
retningslinjer
for RBC
ansvarlighet
offentlig
tilgjengelig,
på
website,
at nettsted
the enterprise’s
premises,lokaler.
and when
relevant,
in thetillocal
languages.
bedriftens
og i bedriftens
De bør
oversettes
lokale
språk der det er
d. relevant.
Communicate the policies to the enterprise’s own relevant employees and other
workers, e.g. during
staff orientation
or training
and periodically
as andre
needed
to
d. Kommuniser
retningslinjene
til bedriftens
egne relevante
ansatte og
arbeidstakere,
maintain
awareness.
for
eksempel
under personalmøter eller opplæring, og gjenta regelmessig etter behov,
slik at kunnskapen
vedlikeholdes.
e. Update
the enterprise’s
policies as risks in the enterprise’s operations, supply chain
other bedriftens
business relationships
emerge
andrisiko
evolve.
e. and
Oppdater
retningslinjer
ettersom
endrer seg i virksomheten, leverandørkjeden og andre forretningsforbindelser.
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1
EMBED RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
INTO POLICIES AND MANAGEMENT SYSTEMS
FORANKRE ANSVARLIGHET I BEDRIFTENS RENINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER

1.1 Devise, adopt and disseminate a combination of policies on RBC issues that articulate the
1.2 enterprise’s
Forankre bedriftens
retningslinjer
for ansvarlighet
i bedriftens
ledelse- og
styringssystemer,
commitments
to the principles
and standards
contained
in the
OECD Guideslik at
innarbeides
i denfor
ordinære
forretningsdriften.
Samtidig
måbe
detrelevant
tas hensyn
til
lines
forde
MNEs
and its plans
implementing
due diligence,
which will
for the
juridiske føringer
angåendeits
bedrifters
uavhengighet,
selvstyrerelationships.
og juridiske struktur som
enterprise’s
own operations,
supply chain
and other business
kan
u
see være
Annexrelevant
Q14-15 gjennom nasjonale lover og forskrifter. se vedlegg Q16-17
PRAKTISKE TILTAK
ACTIONS
i PRACTICAL
Gi ledelsen
å utførepolicies
aktsomhetsvurderinger
føre tilsyn
med
disse, og tildel
a. Review
andansvar
updatefor
existing
on RBC issues (e.g.og
labour,
human
rights,
styret det overordnede
vedlegg Q16
environment,
disclosure,ansvaret.
consumer
protection,
governance, anti-bribery and
se
to for
align
with the principles
and standards
of theretningslinjer
OECD Guidelines
b. corruption)
Fordel ansvar
å gjennomføre
ulike deler
av bedriftens
til relevante
for
MNEs. med særlig fokus på arbeidstakere som gjennom sine handlinger eller
avdelinger,
har policies
størst sannsynlighet
for å øke
eller
redusererisks,
risiko.
Q16
b. beslutninger
Develop specific
on the enterprise’s
most
significant
building
on
se vedlegg
findings
from
its
assessment
of
risk,
in
order
to
provide
guidance
on
the
enterprise’s
c. Utvikle og tilpass eksisterende informasjons- og registreringssystemer for å samle
specific approach
to addressing those risks.
Considerbeslutninger
making the enterprise’s
due
informasjon
om aktsomhetsvurderinger,
relevante
og håndtering;
diligence plans part of these policies.
d. Etabler, eller bruk eksisterende kommunikasjonskanaler mellom relevant øverste
c. Make
theogenterprise’s
on RBC
available, informasjon
e.g. on the enterprise’s
ledelse
ansvarligepolicies
avdelinger,
for åissues
dele publicly
og dokumentere
om risiko og
website,
at
the
enterprise’s
premises,
and
when
relevant,
in
the
local languages.
beslutninger.
d.
Communicate
to the enterprise’s
relevant
employees etter
and other
e. Oppfordre
alle the
teampolicies
og forretningsenheter
til own
å tilpasse
sin virksomhet
de relevante
workers,ave.g.
during staff
orientationfor
or ansvarlig
training and
periodically
as kan
needed
to
delene
bedriftens
retningslinjer
næringsliv.
Dette
for eksempel
maintain
gjøres
vedawareness.
å lage grupper på tvers av ansvarsoppgaver, eller utvalg for å dele informasjon
og beslutninger
rundt risiko,
ogasinkludere
forretningsenheter
som gjennom
sine
e. Update
the enterprise’s
policies
risks in the
enterprise’s operations,
supply chain
beslutninger
kan påvirke
om retningslinjene
blir overholdt. se vedlegg Q16
and
other business
relationships
emerge and evolve.
f. Gi opplæring til arbeidstakere for å hjelpe dem å forstå og gjennomføre relevante deler
av retningslinjene for ansvarlighet og sett av tilstrekkelig ressurser for å gjennomføre de
aktsomhetsvurderingene som trengs.
g. Lag insentivordninger for arbeidstakere og forretningsenheter som samsvarer med
bedriftens retningslinjer for ansvarlig næringsliv.
h. Utvikle eller tilpass eksisterende klageordninger for arbeidstakere, slik at de har anledning
til å ta opp problemer eller inngi klager om tema knyttet til ansvarlig næringsliv (for
eksempel ansettelsesforhold, korrupsjon, eierstyring og selskapsledelse).
i. Utvikle rutiner for å håndtere hendelser der retningslinjene for ansvarlig næringsliv
ikke overholdes. Der det er hensiktsmessig bør det gjøres tiltak for gjenoppretting eller
gi kompenserende tiltak (dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av mer faktainnhenting,
opplæring eller disiplinære tiltak/sanksjoner).
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EMBED RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
INTO POLICIES AND MANAGEMENT SYSTEMS
FORANKRE ANSVARLIGHET I BEDRIFTENS RENINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER

1.1 Devise, adopt and disseminate a combination of policies on RBC issues that articulate the
enterprise’s commitments to the principles and standards contained in the OECD Guidelines for MNEs and its plans for implementing due diligence, which will be relevant for the
1.3 Innarbeid forventninger og retningslinjer rundt ansvarlig næringsliv i alle avtaler med
enterprise’s own operations, its supply chain and other business relationships.
leverandører og forretningsforbindelser. se vedlegg Q18
usee Annex Q14-15
ACTIONS
PRAKTISKE TILTAK
i PRACTICAL
a. Review
and update
existing policies
onretningslinjene
RBC issues (e.g.for
labour,
human rights,
Kommuniser
hovedintensjonen
med
ansvarlighet
til leverandører
environment,
disclosure, consumer protection, governance, anti-bribery and
og andre forretningsforbindelser.
to align with
the principlesrundt
and standards
the OECDi kontrakter
Guidelinesog avtaler
b. corruption)
Inkluder betingelser
og forventninger
ansvarlig of
næringsliv
for
MNEs.
med leverandører eller forretningsforbindelser.

b.
Developog
specific
policiesprekvalifiseringsprosesser
on the enterprise’s most significant
risks, building
onforretc. Utvikle
gjennomfør
for leverandører
og andre
findings
from
its
assessment
of
risk,
in
order
to
provide
guidance
on
the
enterprise’s
ningsforbindelser, på grunnlag av deres arbeid med aktsomhetsvurderinger. Tilpass
specific approach
to er
addressing
risks.
Consider
the enterprise’s
duepå de
prosessene,
der det
mulig, til those
relevant
kontekst
ogmaking
risikobilde,
for å fokusere
diligence
plans
part
of
these
policies.
retningslinjene som er kartlagt som de mest fremtredende for disse forretningsforbindelsene,
c. Make
the enterprise’s
policies on RBC issues publicly available, e.g. on the enterprise’s
deres virksomhet
eller forretningsområde.
at the
enterprise’s
relevant,
in the local languages.
d. website,
Bidra med
tilstrekkelig
medpremises,
ressurserand
og when
opplæring
for leverandører
og andre forret-

d. ningsforbindelser,
Communicate the policies
the enterprise’s
ownderelevant
employees
and other
slik at detoforstår
og tar i bruk
relevante
retningslinjene
for ansvarworkers,
during staff orientation
or training and periodically as needed to
lighet,
oge.g.
gjennomfører
aktsomhetsvurderinger.
maintain
awareness.
e. Forsøk
å forstå
og adressere hindringer som oppstår på grunn av bedriftens forretningspraksis,

e. Update
enterprise’s
policies
as risks in theog
enterprise’s
operations, supply chain
som kanthe
gjøre
det vanskelig
for leverandører
andre forretningsforbindelser
å opptre
and
other for
business
relationships
and evolve.
ansvarlig,
eksempel
bedriftensemerge
innkjøpspraksis
og kommersielle insentivordninger.
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2
2
KARTLEGG
OG VURDER
FAKTISKAND
OG POTENSIELL
IDENTIFY AND
ASSESS ACTUAL
POTENTIAL
NEGATIV
PÅVIRKNING
KNYTTET
TIL
BEDRIFTENS
ADVERSE IMPACTS ASSOCIATED WITH THE ENTERPRISE’S
VIRKSOMHET,
PRODUKTER
TJENESTER
OPERATIONS,
PRODUCTSELLER
OR SERVICES
2.1 Carry
Gjør en
analyse
for åto kartlegge
av virksomheten,
2.1
out overordnet
a broad scoping
exercise
identify allalle
areasområder
of the business,
across its alle
operasjoner
og
forretningsforbindelser,
herunder
leverandørkjeden,
hvor
det mest
operations and relationships, including in its supply chains, where RBC risks are most
sannsynlig
er risikoand
og most
der den
er høyest.
Sentrale
elementer
kanamong
være others,
informasjon
likely
to be present
significant.
Relevant
elements
include,
om
risiko
knyttet
til
bransje,
geografi,
produkter
og
virksomheter,
inkludert
kjent risiko
information about sectoral, geographic, product and enterprise risk factors, including
bedriften
har
møtt
på
tidligere
eller
sannsynligvis
vil
møte
på.
Analysen
skal
gjøre det
known risks the enterprise has faced or is likely to face. The scoping exercise should
mulig
for
bedriften
å
innledningsvis
prioritere
de
viktigste
risikoområdene
for
enable the enterprise to carry out an initial prioritisation of the most significant riskvidere
kartlegging.
Forassessment.
bedrifter med
mindre spredning
forretningsområder,
særlig mindre
areas
for further
For enterprises
with lessidiverse
operations, in particular
bedrifter,
er
det
kanskje
ikke
nødvendig
med
en
slik
overordnet
analyse
før
dethe
går over
smaller enterprises, a scoping exercise may not be necessary before moving to
til
steget
med
å
kartlegge
og
prioritere
spesifikk
påvirkning.
se
vedlegg
Q19-22
Q19-22
stage of identifying and prioritising specific impacts. usee Annex
ACTIONS
PRAKTISKE TILTAK
i PRACTICAL
a. Create
initial,
high-levelbilde
picture
of the enterprise’s
areas of operation
and types
of
Lag et an
første,
overordnet
av bedriftens
virksomhetsområder
og typer
forretningsbusiness
relationships
tohvilken
understand
what information
will beå relevant
forbindelser
for å forstå
informasjon
det er relevant
innhente.to gather.
b. Samle
Gatherinformasjon
informationfor
to åunderstand
high-level
adverse
impacts related
the
forstå overordnet
risikorisks
for of
negativ
påvirkning
knyttet to
til bransje
sector
(e.g. products
andog
their
supply
chains, servicestjenester
and otherogactivities),
geography
(for
eksempel
produkter
deres
leverandørkjeder,
andre aktiviteter),
(e.g. governance
and rule-of-law,
conflict,
pervasive human
rights
or environmental
geografi
(for eksempel
styresett og
rettstatsprinsipper,
konflikt,
gjennomgripende
adverse impacts)
or enterprise-specific risk factors
known
instances
of
utfordringer
på menneskerettighetsområde
eller for(e.g.
miljøet)
eller
virksomhetsspesifikke
Q20policy
corruption, misconduct,
implementation
for mislighold,
RBC). usee Annex
risikofaktorer
(for eksempel
kjente tilfellerofavstandards
korrupsjon,
hva slags
Sources
include
reports from
de
har formight
ansvarlig
næringsliv).
vedlegg Q20international organisations, civil
segovernments,
society organisations,
workers’
representatives
and trade
unions, national
human
c. Relevante
kilder kan være
rapporter
fra regjeringer,
internasjonale
organisasjoner,
u
see
Annex
Q21-22
rights
institutions
(NHRIs),
media
or
other
experts.
sivilsamfunnsorganisasjoner, arbeidstakerrepresentanter og fagforeninger, nasjonale
c. menneskerettighetsinstitusjoner,
Where gaps in information exist, consult
relevant
stakeholders
and
experts.Q21-22
andrewith
eksperter
eller
media. se
vedlegg
d. Der
Consider
information
raised through
earlymed
warning
systems
(e.g. hotlines)
det mangler
informasjon,
ta kontakt
relevante
interessenter
og and
eksperter.
grievance
mechanisms.
e. Ta med i vurderingen den informasjonen som har kommet gjennom varslingssystemer
e. og
Identify
the most significant RBC risk areas and prioritise these as the starting point
klagemekanismer.
for a deeper
assessment
of potential
andrisikoområdene
actual impacts.og gjør en prioritering av disse,
f. Kartlegg
og vurder
de mest
vesentlige
f. som
Review
the findings offor
theenscoping
exercise
on a regular
basis. og faktisk påvirkning.
et utgangspunkt
grundigere
vurdering
av potensiell
g. Gjennomgå
Update the scoping
exercise
with new
information whenever the enterprise makes
resultatene
av analysen
regelmessig.
significantanalysen
changes,med
suchnyasinformasjon
operating innår
or bedriften
sourcing from
a newendringer,
country; developing
h. Oppdater
gjør store
for eksempel
a new
product or
service
line that
from
existing
lines;produkt
changing
ved
virksomhet
i, eller
innkjøp
fra, varies
et nyttsignificantly
land; om det
utvikles
et nytt
eller en
the inputs ofsom
a product
restructuring,tjenestelinjer;
or engaging inom
new
forms of
tjenestelinje
skiller or
segservice;
ut fra eksisterende
innsatsfaktorene
i et
businesseller
relationships
(e.g.endres;
mergers,
new clients
and markets).
produkt
en tjeneste
omacquisitions,
man restrukturer,
eller engasjerer
seg i nye former
for forretningsforbindelser (for eksempel fusjoner, oppkjøp, nye kunder og markeder).
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ADVERSE IMPACTS ASSOCIATED WITH THE ENTERPRISE’S
OPERATIONS, PRODUCTS OR SERVICES
2.1

Carry out a broad scoping exercise to identify all areas of the business, across its
operations and relationships, including in its supply chains, where RBC risks are most
KARTLEGG
OGmost
VURDER
FAKTISK OGRelevant
POTENSIELL
NEGATIV include,
PÅVIRKNING
likely to be present
and
significant.
elements
among others,
KNYTTET
TIL BEDRIFTENS
VIRKSOMHET,
PRODUKTER
ELLER TJENESTER
information about
sectoral,
geographic,
product
and enterprise
risk factors, including
known risks the enterprise has faced or is likely to face. The scoping exercise should
the enterprise
carry out an initial
prioritisation of
the er
most
significant
risk
2.2 enable
Start med
de mesttofremtredende
risikoområdene
som
kartlagt,
gjennomfør
areas
for
further
assessment.
For
enterprises
with
less
diverse
operations,
in
particular
gjentagende og stadig mer grundige vurderinger av prioriterte operasjoner, leverandører
smaller
enterprises,
a scoping exercise
may not be
beforeog
moving
to the
og andre
forretningsforbindelser
for å kartlegge
ognecessary
vurdere faktisk
potensiell
negativ
stage
of identifying
and prioritising
påvirkning.
Q23-28 specific impacts. usee Annex Q19-22
se vedlegg
ACTIONS
PRAKTISKE TILTAK
i PRACTICAL
a. Create
ande
initial,
high-level operasjoner,
picture of theleverandører
enterprise’s areas
of operation
and types of
Kartlegg
av bedriftens
og andre
forretningsforbindelser,
business
to understand what
be prioriterte
relevant torisikoområdene.
gather.
herunderrelationships
tilhørende leverandørkjeder,
sominformation
er relevantewill
for de
b. List
Gather
to understand
risks
of adverse som
impacts
related
to thefor
oppinformation
internasjonale
standarderhigh-level
og tema for
ansvarlighet
gjelder
spesifikt
sector (e.g.
products
andInkluder
their supply
chains,
services and other
activities), geography
risikoene
som
vurderes.
relevante
bestemmelser
i OECD-retningslinjene,
(e.g. governance
and og
rule-of-law,
pervasive
rights or environmental
samt
nasjonale lover
relevanteconflict,
internasjonale
oghuman
bransjespesifikke
rammeverk for
adverse impacts)
or enterprise-specific risk factors (e.g. known instances of
ansvarlig
næringsliv.
see Annex Q20
corruption,
implementation
of standards
RBC). uinformasjon
c. Dersom
detmisconduct,
er hensiktsmessig
og gjennomførbart,
søkforrelevant
om forretSources
might
include
reports
from
governments,
international
organisations,
civilførste
ningsforhold utover kontraktspartnere (for eksempel underleverandører utover
society
organisations,
workers’rutiner,
representatives
and trade
unions,
national
human
ledd,
såkalt
«tier 1»). Utarbeid
enten individuelt
eller
i samarbeid
med
andre, for
see Annex
Q21-22ved å gjennomgå
institutions
(NHRIs), medialenger
or other
årights
vurdere
risiko i leverandørledd
nedexperts.
i kjeden.uDette
kan gjøres

c. tidligere
Where gaps
in information
exist,aktører
consultmidt
withi relevant
stakeholders
and experts.
kartlegginger,
involvere
kjeden og
"kontrollpunkter"
i leverandør
kjeden,
for
å
vurdere
deres
praksis
rundt
aktsomhetsvurderinger
opp
mot
denne
veilederen.
d. Consider information raised through early warning systems (e.g. hotlines) and
grievance
mechanisms.
d. Kartlegg type og omfang av faktisk og potensiell påvirkning knyttet til prioriterte operasjoner,
eller andre
forretningsforbindelser
(dvs. hvilket
tema
innen
ansvarlig
e. leverandører
Identify the most
significant
RBC risk areas and prioritise
these
as the
starting
point
næringsliv
det
gjelder,
på
hvilken
måte
og
hvilket
omfang).
Dersom
det
er
tilgjengelig,
for a deeper assessment of potential and actual impacts.
bruk informasjon fra bedriftens egne eller tredjeparts miljøkonsekvensanalyser («enviromental
f. Review the findings of the scoping exercise on a regular basis.
impact assessments (EIA)), konsekvensanalyser på miljø- og samfunn ("environmental and
g. social
Update
the scoping
exercise
with eller
newkonsekvensanalyser
information whenever
enterprise makes
impact
assessments
(ESIA)),
på the
menneskerettighets
significant
changes,
such
as
operating
in
or
sourcing
from
a
new
country;
området («human rights impact assessment» (HRIA)), juridiske vurderinger,developing
bedriftens
a new product
or service korrupsjon,
line that varies
significantly
from
existing lines; changing
prosedyrer
for å kontrollere
finansielle
revisjoner,
HMS-kartlegginger,
og eventuelle
the inputs
of a product
or service;
restructuring, or engaging
in bedriften
new formseller
of bransjeandre
relevante
vurderinger
av forretningsforbindelser
utført av
business
relationships
(e.g. mergers,
acquisitions,
new clients
and
markets).
og
flerpartsinitiativ,
herunder
revisjoner
på miljø, sosiale
forhold
eller
arbeidsforhold,
korrupsjonskartlegginger og «Know Your Customer»-prosesser.
e. Kartlegg de aktivitetene som kanskje ikke kan gjennomføres i et juridisk og institusjonelt
rammeverk som i tilstrekkelig grad beskytter rettighetene til personer og bedrifter
som er involvert.
f. Vurder
risiko før en foreslått aktivitet (eksempelvis oppkjøp, restrukturering, ny markedsOECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
inngang, nytt produkt eller tjenesteutvikling)
og se på hvordan den foreslåtte aktiviteten
25
og forretningsforholdet kan ha negativ påvirkning på ansvarlighet.
g. Gjør regelmessige revurderinger av påvirkningen og særlig før store beslutninger
eller endringer (for eksempel inngang i nye markeder, produktlanseringer, politiske
endringer eller andre større endringer i bransjen) for å håndtere eller forutse endringer
i virksomhetens omgivelser (for eksempel tiltagende sosial uro). Slike revurderinger
bør gjøres gjennom hele livssyklusen til en aktivitet eller en forretningsforbindelse.
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KARTLEGG OG VURDER FAKTISK OG POTENSIELL NEGATIV PÅVIRKNING
KNYTTET TIL BEDRIFTENS VIRKSOMHET, PRODUKTER ELLER TJENESTER

h. Ved konsekvenser på menneskerettighetsområdet, konsulter og involver berørte og
potensielt berørte rettighetshavere, herunder arbeidstakere, arbeidstakerrepresentanter
og fagforeninger, for å samle inn opplysninger om negativ påvirkning og risiko; ta
hensyn til potensielle hindre for involvering av interessenter. Der det ikke er mulig å
konsultere direkte med rettighetshavere, kan man vurdere alternativer som konsultasjon
med troverdige, uavhengige eksperter, herunder menneskerettighetsforsvarere, fag
foreninger og sivilsamfunnsgrupper. Konsulter potensielt berørte rettighetshavere
både før og under prosjekter eller aktiviteter som kan påvirke dem (for eksempel
IDENTIFY
ANDpåASSESS
gjennom kartlegging
stedet).  seACTUAL
vedlegg Q8-11AND
og Q25POTENTIAL

2

ADVERSE
IMPACTS
ASSOCIATED
THE ENTERPRISE’S
i. For å vurdere
mulige negative
konsekvenser påWITH
menneskerettighetsområdet,
legg
særligOPERATIONS,
vekt på eventuell potensiell
negativ påvirkning
individer fra grupper eller
PRODUCTS
ORpå SERVICES
2.1

befolkning som kan ha økt risiko for sårbarhet eller marginalisering, og på hvordan
risiko kan være ulik for kvinner og menn.

Carryj. out
a broadmed
scoping
exerciseinnenfor
to identify
all areas
theenheter
business,
its
For bedrifter
flere enheter
en struktur,
støttof
lokale
slik across
at de kan
operations
relationships,
utføreand
egne
kartlegginger.including in its supply chains, where RBC risks are most
likely to be present and most significant. Relevant elements include, among others,
about
sectoral,ergeographic,
product
andeller
enterprise
risk factors,
including
2.3 information
Vurder hvordan
bedriften
involvert i den
faktiske
potensielle
negative
påvirkningen
known
the enterprise
faced
or is likely(se
to 3.1
face.ogThe
exercise
should
som er risks
kartlagt,
for å fastslåhas
riktig
oppfølging
3.3scoping
nedenfor).
Vurder
særlig om:
enable
the enterprise
to carryeller
out an
initial prioritisation
of the
significant
risk
(a) bedriften
har forårsaket
potensielt
kan forårsake
denmost
negative
påvirkningen;
areas
for further
less negative
diverse operations,
in particular
(b) bedriften
harassessment.
bidratt til For
ellerenterprises
kan bidrawith
til den
påvirkningen;
eller (c) den
smaller
a scoping
notforbundet
be necessary
moving
to the eller
negativeenterprises,
påvirkningen
er ellerexercise
kan bli may
direkte
medbefore
bedriften,
produkter
stage
of identifying
and prioritising specific
impacts.
u
see
Annex
Q19-22
tjenester
fra en forretningsforbindelse
se
vedlegg
Q29-30

ACTIONS
PRAKTISKE TILTAK
i PRACTICAL
a. Create
initial,
picture of the enterprise’s
areas bedrifter
of operation
and types of
Rådfør an
deg
medhigh-level
forretningsforbindelser,
andre relevante
og interessenter.
to understand
what information
will berettmessige
relevant torepresentanter.
gather.
b. business
Konsulterrelationships
berørte interessenter
og rettighetshavere
eller deres

b.
Gather
information
to understand
high-level risks
adverse impacts related to the
c. Søk
relevant
intern eller
ekstern kompetanse
etterofbehov.
sector (e.g. products and their supply chains, services and other activities), geography
d. Hvis berørte interessenter eller rettighetshavere er uenige med bedriftens vurdering
(e.g. governance and rule-of-law, conflict, pervasive human rights or environmental
av sin tilknytning til faktisk eller potensiell negativ påvirkning, samarbeid i god tro med
adverse impacts) or enterprise-specific risk factors (e.g. known instances of
legitime ordninger som skal bidra til å løse uoverensstemmelser og rette opp skade.
corruption, misconduct, implementation of standards for RBC). usee Annex Q20
se vedlegg Q51-52
Sources might include reports from governments, international organisations, civil
society organisations, workers’ representatives and trade unions, national human
rights institutions (NHRIs), media or other experts. usee Annex Q21-22
c. Where gaps in information exist, consult with relevant stakeholders and experts.
d. Consider information raised through early warning systems (e.g. hotlines) and
grievance mechanisms.
e. Identify the most significant RBC risk areas and prioritise these as the starting point
for a deeper assessment of potential and actual impacts.
f. Review the findings of the scoping exercise on a regular basis.
g. Update the scoping exercise with new information whenever the enterprise makes
significant
changes,
such
as operating in or sourcing
from
a new country;
developing
OECDS VEILEDER
FOR
AKTSOMHETSVURDERINGER
FOR
ANSVARLIG
NÆRINGSLIV
a new product or service line that varies27significantly from existing lines; changing
the inputs of a product or service; restructuring, or engaging in new forms of
business relationships (e.g. mergers, acquisitions, new clients and markets).

IDENTIFY AND ASSESS ACTUAL AND POTENTIAL
ADVERSE IMPACTS ASSOCIATED WITH THE ENTERPRISE’S
OPERATIONS, PRODUCTS OR SERVICES
KARTLEGG OG VURDER FAKTISK OG POTENSIELL NEGATIV PÅVIRKNING
KNYTTET TIL BEDRIFTENS VIRKSOMHET, PRODUKTER ELLER TJENESTER
Carry out a broad
scoping exercise to identify all areas of the business, across its
operations and relationships, including in its supply chains, where RBC risks are most
2.4 likely
Baserttopåbeden
informasjonen
er tilegnet
om faktisk
og potensiell
negativothers,
påvirkning,
present
and most som
significant.
Relevant
elements
include, among
foreta prioriteringer
av de geographic,
viktigste risikoene
negative
konsekvensene
med sikte på
information
about sectoral,
productog
and
enterprise
risk factors, including
oppfølgingstiltak.
Prioriteringen
skal
alvorlighetsgrad
og sannsynlighet.
known
risks the enterprise
has faced
orgjøres
is likelyuttofra
face.
The scoping exercise
should
Prioritering
må gjørestoder
er mulig
å rette opp
allemost
potensielle
ogrisk
faktiske
enable
the enterprise
carrydet
outikke
an initial
prioritisation
of the
significant
negative
påvirkninger
umiddelbart.
Når with
de viktigste
påvirkningene
er kartlagt og
areas
for further
assessment.
For enterprises
less diverse
operations, in particular
håndtert,
bør bedriften
gå videre
håndtere
mindrebefore
vesentlige
smaller
enterprises,
a scoping
exercisemed
mayå not
be necessary
movingpåvirkninger.
to the
se vedlegg
Q3-5 og
stage
of identifying
andQ31
prioritising specific impacts. usee Annex Q19-22

2.1

ACTIONS
PRAKTISKE TILTAK
i PRACTICAL
a. Create
anhvilke
initial, potensielle
high-level picture
of the enterprise’s
operation
andumiddelbart,
types of
Kartlegg
eller faktiske
påvirkningerareas
somofkan
håndteres
business
to understand
what
information
will be relevantmed
to gather.
i hvert fallrelationships
til en viss grad
(for eksempel
oppdatere
kontraktbetingelser
leverandører,
for revisjoner
(audit) for high-level
å fokusere på
risiko
som tidligere
revisjoner
b. endre
Gatherrutiner
information
to understand
risks
of adverse
impacts
relatedhar
toutelatt).
the
sector (e.g.
products and their
supply chains,
services and
other activities),
b. Prioriter
oppfølgingstiltak
for praksisen
der bedriften
forårsaker
eller bidrargeography
til negativ
(e.g. governance
conflict, pervasive
human
or environmental
påvirkning,
basertand
på rule-of-law,
bedriftens vurdering
av relasjon
til denrights
negative
påvirkningen,
adverse
impacts)
or enterprise-specific risk factors (e.g. known instances of
som
i punkt
2.3 ovenfor.
usee Annex
Q20
corruption,
misconduct,
implementation
of standards for
RBC). hvorvidt
c. For
påvirkning
som involverer
forretningsforbindelser,
vurdere
forretningsSources
might
include
reports
from
governments,
international
organisations,
civil
forbindelsene har egne hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å kartlegge,
society
organisations,
workers’
representatives
and
trade
unions,
national
human
forebygge og avbøte relevante risiko.
rights institutions (NHRIs), media or other experts. usee Annex Q21-22
d. Der det ikke er mulig å oppnå en god håndtering av alle faktiske og potensielle negative
c. påvirkninger
Where gaps som
in information
consult
with
relevantvirksomhet,
stakeholdersprodukter
and experts.
er direkte exist,
forbundet
med
bedriftens
eller tjenester
d. av
Consider
information raised
through
early warning
(e.g. hotlines) and
forretningsforbindelser,
vurder
sannsynligheten
forsystems
og alvorlighetsgraden
av de kartlagte
grievance mechanisms.
påvirkningene
eller risiko, for å forstå hva som bør prioriteres for oppfølgingstiltak.
e. Rådfør
Identifydeg
themed
mostforretningsforbindelser,
significant RBC risk areasandre
and prioritise
as theogstarting
point
relevantethese
bedrifter
påvirkede
eller
for a deeper
assessment
of potential
actual impacts.om hvordan det bør prioriteres.
potensielt
påvirkede
interessenter
ogand
rettighetshavere
f. Søk
Review
the findings
of the
scoping
exerciseetter
on a behov.
regular basis.
relevant
intern eller
ekstern
ekspertise
g. Update the scoping exercise with new information whenever the enterprise makes
significant changes, such as operating in or sourcing from a new country; developing
a new product or service line that varies significantly from existing lines; changing
the inputs of a product or service; restructuring, or engaging in new forms of
business relationships (e.g. mergers, acquisitions, new clients and markets).
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3
CEASE,
PREVENT
AND MITIGATE
ADVERSE
IMPACTS
STANS,
FOREBYGG
ELLER REDUSER
NEGATIV
PÅVIRKNING
3.1
thatsom
are forårsaker
causing or contributing
adversepåvirkning
impacts onpå
RBC
issues, based
3.1 Stop
Stansactivities
aktiviteter
eller bidrar tiltonegativ
ansvarlig
næringsliv,
on
the på
enterprise’s
assessment
involvementmed
withden
adverse
impacts
as per 2.3. som i
basert
bedriftens
vurderingofavitsforbindelsen
negative
påvirkningen,
Develop
implement
plans
are fit-for-purpose
andå mitigate
punkt 2.3and
ovenfor.
Utarbeid
og that
gjennomfør
planer somtoerprevent
egnet for
forebygge og
potential
(future) adverse
impacts.
useepåvirkning.
Annex Q32-33
redusere potensiell
(fremtidig)
negativ
se
vedlegg
Q32-33

PRAKTISKEACTIONS
TILTAK
i PRACTICAL
a. Gi
Assign
relevant senior
ensuringsom
that forårsaker
activities that
toppledernivå
ansvarresponsibility
for å sikre atfor
aktiviteter
ellercause
bidrarortil negativ
contribute stanses,
to adverse
cease,
and for preventing
activitieseller
that bidra
may cause
or
påvirkning
ogimpacts
for å unngå
aktiviteter
som kan forårsake
til negativ
contribute itofremtiden.
adverse impacts in the future.
påvirkning
bb. Der
In the
case of complex
actions
or actions
may beådifficult
dueavtooperasjoaktiviteter
er spesielt
komplekse
ellerthat
vanskelige
stanse to
påstop
grunn
operational,
contractual eller
or legal
issues,forhold,
create abør
roadmap
for how to
stop the
nelle,
kontraktsmessige
juridiske
det utarbeides
handlingsplaner
for
activitiesaktivitetene
causing or contributing
to adverse
impacts,
involving
in-house
legal
hvordan
som forårsaker
eller bidrar
til negativ
påvirkning
skal
stanses.
counsel intern
and impacted
or potentially samt
impacted
stakeholders
and rightsholders.
Involver
juridisk kompetanse,
interessenter
og rettighetshavere.
c. Oppdater
Update the
enterprise’s
policies to provide
onom
how
to avoidfremtidige
and address
bedriftens
retningslinjer
som girguidance
veiledning
hvordan
negative
the adverse impacts
in theog
future
and ensure
theirfor
implementation.
konsekvenser
kan unngås
håndteres,
og sørg
at de blir fulgt.
d. Gi
Provide
training
that is til
fit-for-purpose
for the enterprise’s
relevant workers
tilpasset
opplæring
relevante arbeidstakere
og ledere.
and
management.
e. Bruk informasjonen som er samlet inn fra risikovurderingen i strategi- og handlingse. planer,
Draw from
findingsog
of the
risksystemer
assessment
update og
andflagge
strengthen
for åthe
oppdatere
styrke
for to
overvåke
fremtidig risiko før
management
to better
skade
oppstår.systems
1.2 track information and flag risks before adverse
se avsnitt
usee Section
impacts occur.
f. Konsulter
og involver
berørte1.2og potensielt berørte interessenter og rettighetshavere

f. og
Consult
engage withi arbeidet
impactedmed
and åpotentially
impacted
and
deresand
representanter
utvikle egnede
tiltakstakeholders
og iverksette
tiltaksplarightsholders
and their
representatives to devise appropriate actions and implement
nene.
Q8-1
se vedlegg
Annex
8-Q11 påvirkningen er kollektiv eller kumulativ (dvs. hvor
plan. usee
g. Ithe
de tilfellene
der
den Q
negative

g. bedriften
In the casebare
of collective
or cumulative
impacts
the enterprise
is only og der
er en av flere
enheter som
bidrar(i.e.
tilwhere
den negative
påvirkningen)
oneegner
of several
to theenheter,
adverse impact
occurring)
and, bransjeinitiawhere
det
seg, entities
engasjercontributing
andre involverte
eksempelvis
gjennom
appropriate,
seekmed
to engage
with other
to cease
impacts
and
tiv
eller i kontakt
myndigheter,
for involved
å stanse entities
påvirkningen
ogthe
hindre
gjentakelse,
prevent
from
recurring
or skade.
to prevent
from boks
materialising,
e.g. through
eller
for åthem
hindre
at risiko
blir til
vedlegg
6
serisks
see Annex Box
6 annen
industry
initiatives
engagement
with governments.
h. Der
bedriften
bidrarand
til negativ
påvirkning
eller risiko somuforårsakes
av en

h. enhet,
In casesbør
where
thenødvendige
enterprise isskritt
contributing
to adverse
impacts medvirkningen,
or risks that are som
det tas
for å stanse
eller forhindre
caused byovenfor,
another og
entity,
it should
steps
ceasemulig
or prevent
beskrevet
bygg
opp ogtake
bruknecessary
innflytelse
for itostørst
grad åitsredusere
contribution påvirkning.
as describedse
above,
also building
and
leverage
gjenstående
avsnitt
3.2 (c) - (e)
ogusing
vedlegg
Q34 to mitigate any
remaining impacts to the greatest extent possible. usee Section 3.2 (c) – (e)
and Annex Q34
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STANS, FOREBYGG ELLER REDUSER NEGATIV PÅVIRKNING

3.2

3.1

Utarbeid og iverksett planer, for å forebygge eller redusere faktisk eller potensiell negativ
påvirkning på ansvarlig næringsliv, som er direkte forbundet med bedriftens virksomhet,
produkter eller tjenester fra forretningsforbindelser.
Bedriftens prioritering av risiko
3
skal utgjøre grunnlaget for disse planene (se avsnitt 2.4). Egnede oppfølgingstiltak
på risiko forbundet med forretningsforbindelser kan være: Opprettholdelse av
CEASE, PREVENTmens
AND
MITIGATE ADVERSE
forretningsforbindelsen
risikoreduserende
tiltak pågår; IMPACTS
midlertidig brudd i
forretningsforholdet mens man følger opp pågående risikoreduserende tiltak; eller
avslutte forretningsforholdet, enten etter mislykkede forsøk på å avbøte og redusere skade,
der bedriften ikke anser avbøting som mulig, eller på grunn av skadens alvorlighetsgrad.
En beslutning
om are
å avslutte
bør ta hensyn
til potensielle
sosiale
og økonomiske
Stop
activities that
causingforholdet
or contributing
to adverse
impacts on RBC
issues,
based
negative
konsekvenser.
Disse planene
bør beskrive
tiltak
bedriften
on
the enterprise’s
assessment
of its involvement
withdetaljert
adverse hvilke
impacts
as per
2.3. vil
iverksette,and
samt
forventninger
leverandører,
kunder ogtoandre
forretningsforbindelser
Develop
implement
planstilthat
are fit-for-purpose
prevent
and mitigate
se vedlegg
Q34-40
potential
(future)
adverse impacts. usee Annex Q32-33
PRAKTISKEACTIONS
TILTAK
i PRACTICAL
a. Tildel
Assignansvar
relevant
responsibility
for ensuring
thatdisse
activities
that cause or
for senior
å utvikle,
gjennomføre
og overvåke
planene.
contribute
to
adverse
impacts
cease,
and
for
preventing
activities
that may
b. Samarbeid med forretningsforbindelsene for å utvikle egnede planer
for åcause
hjelpeordem
contribute
to
adverse
impacts
in
the
future.
å forebygge eller redusere den kartlagte skaden, innenfor rimelige og klart definerte

b tidsfrister.
In the caseBruk
of complex
actions
or actions that
may befor
difficult
to stop
to forbedring
kvalitative
og kvantitative
indikatorer
å definere
ogdue
måle
operational,
legalplan
issues,
create a roadmap
for"corrective
how to stopaction
the plans").
(noen
gangercontractual
referert tilorsom
for korrigerende
tiltak,
activities
causing
se vedlegg
Q38or contributing to adverse impacts, involving in-house legal

counsel
and
impacted
or potentially
impacted
stakeholders
and rightsholders.
c. Bruk innflytelse, i den grad
det er mulig,
for å oppfordre
forretningsforbindelsene
til å

c. forebygge
Update theeller
enterprise’s
to provide
on how
reduserepolicies
skade eller
risiko. guidance
Q36toogavoid
40 and address
se vedlegg
the adverse
the future and
ensure vurder
their implementation.
d. Hvis
bedriftenimpacts
ikke harintilstrekkelig
innflytelse,
måter å styrke påvirkningsmulighet

d. iProvide
training that isfor
fit-for-purpose
foratthe
enterprise’s
relevant workers
forretningsforholdet,
eksempel ved
ledelsen
gjør oppsøkende
virksomhet eller
and management.
gjennom
kommersielle insentiver. I den grad det er mulig, samarbeid med andre aktører
å bygge
oppfindings
og utøve
innflytelse,to
forupdate
eksempel
samarbeidstiltak
e. for
Draw
from the
of en
thefelles
risk assessment
and gjennom
strengthen
imanagement
bransjeforeninger,
eller
gjennom
å
involvere
myndigheter.
vedlegg
Q37
se
systems to better track information and flag risks before adverse
usee Section
1.2
impacts
occur. potensiell
e. For
å forhindre
(fremtidig)
negativ påvirkning og håndtere faktisk skade,
innflytelsen
i nye og eksisterende
forretningsforbindelser,
eksempel
f. forsøk
Consultå styrke
and engage
with impacted
and potentially
impacted stakeholdersfor
and
gjennom
policy
eller
etiske
retningslinjer
(Codes
of
Conduct),
kontrakter,
skriftlige
rightsholders and their representatives to devise appropriate actions and implement
avtaler
eller
bruk
av markedsmakt.
se seksjon II, 1.3; og vedlegg Q36
usee
Annex
Q 8-Q11
the plan.
f. For
påvirkning
på menneskerettighetsområdet
måwhere
enheten
forårsaker
eller bidrar
g.
In the
case of collective
or cumulative impacts (i.e.
the som
enterprise
is only
tilone
negativ
påvirkning
involvere
rettighetshaverne
of several
entitiesoppfordres
contributingtiltoå konsultere
the adverseog
impact
occurring)
and, where som er
påvirket
ellerseek
potensielt
påvirket,
representanter,
i å utvikle
og gjennomføre
appropriate,
to engage
with eller
otherderes
involved
entities to cease
the impacts
and
plan
for
korrigerende
tiltak
(«corrective
action
plans»).
vedlegg
Q8-11
se
prevent them from recurring or to prevent risks from materialising, e.g. through
industry initiatives and engagement with governments. usee Annex Box 6
h. In cases where the enterprise is contributing to adverse impacts or risks that are
caused by another entity, it should take necessary steps to cease or prevent its
contribution as described above, also building and using leverage to mitigate any
remaining impacts to the greatest extent possible. usee Section 3.2 (c) – (e)
OECDS
VEILEDER
and
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STANS, FOREBYGG ELLER REDUSER NEGATIV PÅVIRKNING

g. Støtt relevante leverandører og andre forretningsforbindelser i forebygging eller avbøting
av negativ påvirkning eller risiko, for eksempel gjennom opplæring, oppgradering av
ferdigheter, eller styrking av deres styringssystemer. Målet er en kontinuerlig forbedringsprosess. se vedlegg Q38
h. Som en siste utvei, vurder å bryte forbindelsen med leverandør eller forretningsforbindelse. Det kan være etter mislykkede forsøk på å forhindre eller redusere alvorlige
konsekvenser eller skade; når det ikke er mulig å rette opp disse; der det ikke er
rimelig håp om endring; eller når det er kartlagt alvorlige negativ påvirkning eller
risiko og enheten som forårsaker påvirkningen ikke øyeblikkelig iverksetter tiltak for å
forebygge eller redusere og dem. Planer for å bryte forbindelsen bør også ta hensyn
til hvor viktig leverandøren eller forretningsforbindelsen er for bedriften, de juridiske
implikasjonene ved å bryte eller fortsette forholdet, hvordan det å bryte forholdet kan
endre påvirkning på bakken, samt troverdig informasjon om mulige negative sosiale
og økonomiske konsekvenser som følge av at forholdet avsluttes. se vedlegg Q39
i. Hvis en bedrift bestemmer seg for å forbli i et forretningsforhold, bør den være
forberedt på å redegjøre for pågående risikoreduserende tiltak og være klar over den
omdømmemessige, økonomiske eller juridiske risiko forholdet representerer.
j. Oppfordre relevante myndigheter i landet der påvirkningen skjer om å iverksette tiltak,
for eksempel gjennom inspeksjoner, håndhevelse og iverksetting av lover og forskrifter.
se vedlegg boks 6
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4
TRACK IMPLEMENTATION
RESULTS
OVERVÅK
GJENNOMFØRING AND
OG RESULTATER
4.1
the gjennomføringen
implementation and
of bedriftens
the enterprise’s
due diligence activi-Det vil
4.1 Track
Overvåk
ogeffectiveness
resultatene av
aktsomhetsvurderinger.
ties,
i.e. tiltak
its measures
to identify,
prevent,
mitigate and,
where
support støtte
si dens
for å kartlegge,
vurdere,
forebygge,
redusere
og,appropriate,
når det er påkrevd,
remediation
of impacts,
including
with
business
relationships. In turn,
usederetter
the lessons
gjenoppretting
av skade,
inkludert
med
forretningsforbindelser.
Bruk
erfaringen
learned
from tracking
improve
these
processesiinfremtiden.
the future.u
Annex Q41-Q45
fra overvåkingen
til å to
forbedre
disse
prosessene
sesee
vedlegg
Q41-45
PRAKTISKEACTIONS
TILTAK
i PRACTICAL
a. Overvåk
Monitor gjennomføringen
and track implementation
and av
effectiveness
the enterprise’s
own
og effekten
bedriftens of
interne
forpliktelser,
aktiviteter
internal
commitments,
activities andMan
goals
due
diligence,
e.g. by
carrying
out eller
og
mål for
aktsomhetsvurderinger.
kanonfor
eksempel
utføre
jevnlige
interne
periodic internal
or third eller
partyrevisjoner
reviews oravaudits
of the resultater,
outcomes og
achieved
and
tredjepartsvurderinger
oppnådde
kommunisere
communicating
results atnivåer
relevant
levels
within the enterprise.
resultatene
på relevante
innad
bedriften.
b. Utfør
Carryjevnlige
out periodic
assessments
of business relationships,
to verify that
risk mitigation
vurderinger
av forretningsforbindelser
for å bekrefte
at risikoreduserende
measures
are being
pursued
or to at
validate
adverse
impacts
have actually
been
tiltak
blir fulgt,
eller for
å bekrefte
skade that
faktisk
har vært
forhindret
eller redusert.
prevented
or
mitigated.
c. For menneskerettighetsbrudd som bedriften har, eller kan ha, forårsaket eller bidratt

c. til,
Forkonsulter
human rights
impacts
the enterprise
has, or may,
cause orrettighetshavere,
contribute to, seekinkludert
og involver
påvirkede
eller potensielt
påvirkede
to consult and arbeidstakerrepresentanter
engage impacted or potentially
rightsholders,
including
arbeidstakere,
og impacted
fagforeninger.
Q8-11
se vedlegg
usee Annex
Q8-Q11
workers, workers’
representatives
andavtrade
unions.
d. Oppfordre
til jevnlige
evalueringer
relevante
flerpartsog bransjeinitiativ
som
d. bedriften
Seek to encourage
periodic
reviewsderes
of relevant
multi-stakeholder
and industry
er medlem
av, inkludert
etterlevelse
av denne veilederen,
og deres
initiatives
of whichi the
enterprise
member, forebygge
including their
with this
verdi
for bedriften
arbeidet
mediså akartlegge,
elleralignment
redusere negative
Guidance, and
their
value
to the
enterpriseuavhengighet.
in helping it identify,
preventQ12
or mitigate
påvirkning.
Vurder
også
disse
initiativenes
se vedlegg
adverse
impacts
linked
to
its
business,
taking
into
account
the
independence
of
e. Kartlegg og vurder negativ påvirkning eller risiko som kan ha blitt oversett i tidligere
Q12for å inkludere disse i fremtiden.
these initiatives. usee Annex
aktsomhetsvurderinger
og sørg

e.
Identify
adverse impacts
or risks that may
have been
past
due
f. Ta
med erfaringer
og tilbakemeldinger
bedriften
haroverlooked
tilegnet segininn
i aktsomhetsvurdiligence
processes
and
include
these
in
the
future.
deringene, for å forbedre prosessen og resultatene i fremtiden. se vedlegg Q44
f. Include feedback of lessons learned into the enterprise’s due diligence in order to
improve the process and outcomes in the future. usee Annex Q44
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5
COMMUNICATE
IMPACTS
ARE ADDRESSED
KOMMUNISERHOW
HVORDAN
PÅVIRKNINGEN
ER
HÅNDTERT
5.1
externally
relevant information
diligence policies, processes,
5.1 Communicate
Kommuniser eksternt
informasjon
om rutineronfordue
aktsomhetsvurderinger,
hvilke tiltak
activities
conductedfor
to åidentify
and
actual
potential
adverse
impacts,
som er gjennomført
kartlegge
ogaddress
håndtere
faktiskoreller
potensiell
negativ
påvirkning,
including
and outcomes
of those activities.
usee Annex
Q46-Q47
inkludert the
funnfindings
og resultatet
av disse aktivitetene.
Q46-47
se vedlegg
PRAKTISKEACTIONS
TILTAK
i PRACTICAL
a. Rapporter
Publicly report
relevant
information
on due
diligenceom
processes,
with
due regard for
eksternt,
gjennom
bedriftens
årsrapport
bærekraft,
samfunnsansvar
commercial
confidentiality
and other competitive
or security concerns,
e.g. through
eller
tilsvarende,
relevant informasjon
om aktsomhetsvurderinger.
Ta hensyn
til
the enterprise’s
annual, sustainability
corporate responsibility
reports or other
kommersiell
konfidensialitet
og andreorkonkurranseeller sikkerhetsmessige
hensyn.
appropriateom
forms
of disclosure.
Include for
RBCansvarlig
policies,næringsliv,
informationhva
on som
measures
taken
Rapporter
selskapets
retningslinjer
er gjort
for å
to embedansvarlighet
RBC into policies
and management
systems, thehvilke
enterprise’s
identified
integrere
i retningslinjer
og styringssystemer,
risikoområder
bedriften
areas
of significant
risks,
theersignificant
adverse
impacts
or risks
identified,
har
kartlagt
og hvilke
som
ansett som
spesielt
alvorlige,
hvordan
de er prioritised
prioritert
andhåndtert,
assessed,samt
as well
as the prioritisation
criteria,
the actions
to prevent
orer
og
kriteriene
for prioritering.
Rapporter
ogsåtaken
om tiltakene
som
mitigate thoseforrisks,
including
possible
estimatedherunder,
timelines and
benchmarks
gjennomført
å hindre
eller where
redusere
disse risikoene,
om mulig,
anslått
for improvement
and their
to track
implementation
and results
tidslinje
og målsettinger
foroutcomes,
forbedringmeasures
og resultater,
tiltak
for å spore gjennomføring
andresultater
the enterprise’s
orgjort
co-operation
in any remediation.
og
og hva provision
bedriftenofhar
av gjenoppretting
og forbedringstiltak, alene
i samarbeid
andre. in a way that is easily accessible and appropriate,
b. eller
Publish
the abovemed
information
e.g. on the
enterprise’s
website, atpåthe
premises
and in local
languages.
b. Publiser
ovennevnte
informasjon
enenterprise’s
måte som er
lett tilgjengelig
og hensiktsmessig,
på bedriftens
nettsider,
i bedriftens
lokaler
og på lokale
c. for
Foreksempel
human rights
impacts that
the enterprise
causes
or contributes
to, språk.
be prepared
to communicate
with impacted
or potentially
impacted
rightsholders in a timely,vær
c. Der
selskap har forårsaket
eller bidratt
til påvirkning
på menneskerettighetene,
culturally på
sensitive
and accessible
above that
is specifically og
forberedt
å kommunisere
medmanner,
berørte the
ellerinformation
potensielt berørte
rettighetshavere
relevant
to them,
in particular
relevant
concerns
by them
or onvegne,
their
gi
informasjon
særlig
relevant when
for dem,
og spesielt
nårare
de,raised
eller noen
på deres
useebekymringer
Section II, 2.4 på
andområdet.
Section II,Informasjon
2.12
behalf.
har
tatt opp
skal gis til rett tid, være tilpasset
kulturen og på en hensiktsmessig måte. se seksjon II, 2.4 og seksjon II, 2.12
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6
6
SØRG FOR, ELLER SAMARBEID OM,
PROVIDE
FOR OR COOPERATE
IN REMEDIATION
GJENOPPRETTING
OG KLAGEORDNINGER
DER
DET
ER PÅKREVD
WHEN
APPROPRIATE
6.1 When
Når bedriften
kartlegger
at den
bidratt to
til actual
faktiskadverse
skade, skal
6.1
the enterprise
identifies
that har
it hasforårsaket
caused oreller
contributed
skaden håndteres
vedimpacts
å sørgeby
for,providing
eller samarbeide
om, gjenoppretting
og erstatning.
impacts,
address such
for or cooperating
in their remediation.
se avsnitt
2.3and
og vedlegg
Q48-50
usee
Section 2.3
Annex Q48-Q50
PRAKTISKEACTIONS
TILTAK
i PRACTICAL
a. Forsøk
Seek toårestore
the affected
personden
or persons
the situation
would be
had i
gjenopprette
situasjonen
berørtetopersonen
ellerthey
personene
villeinvært
the adverse
not occurred
(wherefor
possible)
and enable
is
uten
skaden impact
(hvis mulig),
og tilrettelegg
gjenoppretting
somremediation
står i forholdthat
til skadens
proportionate
art
og omfang.to the significance and scale of the adverse impact.
b. Overhold
Comply with
theoglaw
seek
out international
guidelinesfor
ongjenoppretting
remediation where
loven
søkand
etter
internasjonale
retningslinjer
der det
available,
and where
such
standardseller
or guidelines
are not
considervurder
a
er
tilgjengelig.
Der slike
standarder
retningslinjer
ikkeavailable,
er tilgjengelige,
om
remedy that would
be er
consistent
with that
provided
in similar
cases.
gjenopprettingen
som
gitt i lignende
tilfeller
kan brukes.
Hvilken
type gjenoppretting
The type
of remedyavorgjenopprettingstiltak
combination of remedies
that is appropriate
depend
eller
kombinasjon
som passer,
vil avhengewill
av type
skade og
on the nature
andDet
extent
the beklagelser,
adverse impact
and mayeller
include
apologies,
skadens
omfang.
kan of
være
erstatning
oppreising
(for eksempel
or rehabilitation
(e.g.,arbeidstakere,
reinstatementanerkjennelse
of dismissed workers,
recognition kan
årestitution
gi arbeid tilbake
til oppsagte
av at fagforeninger
of thekollektive
trade union
for the purpose
of collective
financial
or non-financial
drive
forhandlinger),
økonomisk
ellerbargaining),
ikke-økonomisk
kompensasjon
(for
compensation
(for example, establishing
compensation
for victims,
or for
eksempel
kompensasjonsfond
for ofre, eller
for fremtidigefunds
opplæringsog utdanningsfuture outreach
and educational
programmes),
sanctions
(foransvarlig
example,forthe
programmer),
sanksjoner
(for eksempel
ved å sipunitive
opp ansatte
som er
dismissalsiverksette
of staff responsible
for wrongdoing),
takingse
measures
to prevent
skaden),
tiltak for å hindre
fremtidig skade.
vedlegg
Q50 future
usee Annex
adverse
impacts.
c. Der
det gjelder
påvirkning
på Q50
menneskerettighetene, skal berørte rettighetshavere og

c. deres
In relation
to human rights
impacts,
andfor
engage
withhvordan
impacteddet eventuelle
representanter
konsulteres
ogconsult
involveres
å avgjøre
rightsholders and their representatives
the determination
of the remedy.
menneskerettighetsbruddet
skal rettesinopp.
og Q50
se vedlegg Q8-11
usee Annex
and
d. Undersøk
omQ8-Q11
de som
harQ50
klaget er fornøyd med prosessen som er iverksatt og resultatet

d. av
Seek
to assess the level of satisfaction of those who have raised complaints with the
prosessen.
process provided and its outcome(s).
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6
SØRG FOR, ELLER SAMARBEID OM, GJENOPPRETTING OG KLAGEORDNINGER DER DET ER PÅKREVD

6.2
6.1

PROVIDE FOR OR COOPERATE IN REMEDIATION
WHEN APPROPRIATE

Der det er hensiktsmessig, sørg for eller samarbeid med legitime klageordninger, som
berørte interessenter og rettighetshavere kan klage gjennom, og sørg for at de blir
håndtert av bedriften. Det kan være særlig nyttig å henvise en påstått skade til en legitim
When
the enterprise
identifies
caused or
to actual har
adverse
klageordning
i situasjoner
derthat
det iterhas
uenighet
omcontributed
hvorvidt bedriften
forårsaket
impacts,
address
such (seksjon
impacts by
providing
for or
cooperating
in om
theirtype
remediation.
eller bidratt
til skade
II, 2.3),
eller der
det
er uenighet
og omfang av
u
see Section 2.3 and
Annex
gjenoppretting
som
skal Q48-Q50
gis.se vedlegg Q51-54
PRAKTISKEACTIONS
TILTAK
i PRACTICAL
a. Samarbeid
Seek to restore
personeller
or persons
to the situation
they would
be in had der
i godthe
troaffected
med juridiske
ikke-juridiske
klageordninger,
for eksempel
theklage
adverse
impact
(where
possible) and enable remediation
is
en
er sent
til etnot
av occurred
de nasjonale
OECD-kontaktpunktene
eller til andrethat
initiativ
proportionate
to the
significancesom
and scale
of the
adverse impact.
som
tilbyr en type
klageordning
omfatter
bedriftens
virksomhet. Dersom den
en straffbar
eller administrativ
kan bedriften
b. faktiske
Complyskaden
with theinnebærer
law and seek
out international
guidelinesforseelse,
on remediation
where bli
gjenstand
for strafferettslig
forfølgelse
administrative
sanksjoner.
available, and
where such standards
or eller
guidelines
are not available,
consider a
remedyklageordninger
that would be på
consistent
with that for
provided
in similar
cases.
b. Etabler
virksomhetsnivå,
eksempel
interne
klageordninger for
The type of remedy
or combination
thatDette
is appropriate
will depend
arbeidstakere
eller klageordninger
viaofenremedies
tredjepart.
kan innebære
å sette opp en
on the naturesom
and extent
of the adverse
impact
and may include
apologies, og for å
klageprosess,
bør inneholde
følgende:
En prosedyre
for gjenoppretting
restitutionklager;
or rehabilitation
reinstatement
of dismissed
workers,
recognition
håndtere
tidslinje for(e.g.,
å håndtere
klager; rutiner
for å svare
på klager
der man ikke
of the trade
union
forder
theskaden
purposeerofsærlig
collective
bargaining),
financial orognon-financial
oppnår
enighet
eller
alvorlig;
avgjøre mandatet
virkeområde
compensation
(for example,
establishing
compensation
fundsom
for hensiktsmessige
victims, or for
for
klageordningen;
rådføre seg
med relevante
interessenter
future outreach
and
educational programmes),
punitive
(forkulturtilpasset;
example, the
former
for interne
klageordninger
og måter å løse
klagersanctions
på som er
dismissalsrundt
of staff
responsibleogforressurssituasjonen
wrongdoing), taking
measures to prevent
spørsmål
bemanning
for klageordningen;
samtfuture
overvåking
usee Der
Annex
adverse
impacts.
av
hvordan
de fungerer.
detQ50
gjelder påvirkning på menneskerettighetene, pass på at
sentrale
krav tilconsult
legitimitet,
tilgjengelighet,
forutsigbarhet, like
c. ordningene
In relation tooppfyller
human rights
impacts,
and engage
with impacted
behandling,
åpenhet
og
at
den
er
basert
på
dialog,
og
i
tråd
med
rightsholders and their representatives in the determination of the OECDs
remedy.retningslinjer.
u
see
Annex
Q8-Q11
and
Q50
c. Konsulter arbeidstakerrepresentanter og fagforeninger for å etablere en prosess der
kantosende
til satisfaction
bedriften, for
klageordninger
angitt
d. de
Seek
assessinn
theklage
level of
of eksempel
those whogjennom
have raised
complaints with
thei en
kollektiv
avtale
eller
gjennom
globale
rammeavtaler.
process provided and its outcome(s).
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VEDLEGG
SPØRSMÅL KNYTTET TIL OVERSIKTEN
OVER AKTSOMHETSVURDERINGER FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV
EKSEMPLER OG FORKLARINGER PÅ AKTSOMHETS-
VURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRLINGSLIV
Disse eksemplene og forklaringene er ment
å illustrere anbefalingene i OECDs veileder for
aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.
De introduserer ikke noen nye eller andre anbefalinger
med hensyn til aktsomhetstilnærmingen.
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SPØRSMÅL KNYTTET TIL OVERSIKTEN OVER AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV

Aktsomhetsvurderinger håndterer faktisk skade eller potensiell negativ påvirkning
(risiko) relatert til følgende temaer dekket av OECDs retningslinjer for flernasjonale
selskaper: menneskerettigheter, inkludert arbeidstakere og forholdet mellom partene
i arbeidslivet, miljøvern, bestikkelse og korrupsjon, offentliggjøring av opplysninger,
og forbrukerinteresser. se del I, Negativ påvirkning og risiko
Q1. Hvilke eksempler finnes på negativ påvirkning på temaer dekket av OECDs
retningslinjer for flernasjonale selskaper?
TABELL 2. EKSEMPLER PÅ NEGATIV PÅVIRKNING PÅ TEMAER DEKKET AV OECDS
RETNINGSLINJER FOR FLERNASJONALE SELSKAPER
TEMA

EKSEMPLER PÅ NEGATIV PÅVIRKNING1

Offentliggjøring av
opplysninger2

å gi vesentlig informasjon om selskapets finans- og
• Unnlater
driftsresultat, selskapets formål, store aksjonærer og stemmerett,

•

Menneskerettigheter

godtgjøring av styremedlemmer og toppledere, og informasjon om
styremedlemmer, transaksjoner med nærstående parter, forutsigbare
risikofaktorer, spørsmål som gjelder arbeidstakere og andre relevante
interessenter, ledelsesoppbygning og ledelsespolitikk.
Unnlater å gi offentligheten og arbeidstakere tilstrekkelig, målbar
og etterprøvbar (der det er aktuelt) informasjon til rett tid, om
potensielle helse-, miljø-, og sikkerhetsmessige konsekvenser av
selskapets virksomhet.

• Tvangsarbeid.
• Lønnsdiskriminering for likt arbeid eller arbeid med lik verdi.
• Kjønnsbasert vold eller trakassering, inkludert seksuell trakassering.
det finnes urfolk, som er potensielt påvirket av bedriftens
• Der
virksomhet, ikke klare å identifisere og involvere dem på
3

hensiktsmessig måte.

i represalier mot sivilsamfunn og menneske
• Involvering
rettighetsforsvarere som dokumenterer, reiser debatt om,

•

eller på annen måte adresserer potensielle og faktiske
menneskerettighetsbrudd knyttet til prosjekter.
Begrensning av folks tilgang til rent vann.
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TABELL 2. EKSEMPLER PÅ NEGATIV PÅVIRKNING PÅ TEMAER DEKKET AV OECDS
RETNINGSLINJER FOR FLERNASJONALE SELSKAPER
Sysselsetting og forholdet
mellom partene i arbeidslivet

å respektere arbeidstakeres rett til å, etter eget valg, opprette
• Unnlate
eller slutte seg til fagforeninger eller representative organisasjoner som
kan drive kollektive forhandlinger. (OECD, 2011, kapittel V, punkt 1.b)

å delta i konstruktive forhandlinger, enten alene eller gjennom
• Unnlate
arbeidsgiverorganisasjoner, med slike representanter med sikte på å

•
•
•
•
•
•
Miljøvern

inngå avtaler om arbeidsvilkår. (OECD, 2011, kapittel V, punkt 1.b)
Barnearbeid, inkludert verste former for barnearbeid. (OECD, 2011,
kapittel V, punkt 1.c)
Diskriminering av arbeidstakere i ansettelse eller yrke på grunnlag
av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning,
nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller andre forhold.
(OECD, 2011, kapittel V, punkt 1.e)
Unnlate å tilpasse maskiner, utstyr, arbeidstid, organisasjon av
arbeid og arbeidsprosesser til den fysiske og mentale kapasiteten til
arbeidstakere. (OECD, 2011, kapittel V, 1.e; ILO, 1981, nr. 155)
Unnlate å erstatte farlige stoffer med ufarlige eller mindre farlige
stoffer der det er mulig. (ILO, 1988, nr. 167)
Betaling av lønn som ikke dekker de grunnleggende behovene til
arbeidstakere og deres familier. (OECD, 2011, kapittel V, punkt 4.b)
Trusler om å flytte hele eller deler av en driftsenhet for å hindre
arbeidstakere i å etablere eller bli med i en fagforening.
(OECD, 2011, kapittel V, punkt 7)

av økosystem gjennom nedbryting av land, utarming av
• Nedbryting
vannressurser og/eller ødeleggelse av urskog og biologisk mangfold.
nivåer av biologiske, kjemiske eller fysiske stoffer i
• Skadelige
produkter eller tjenester.
(for eksempel ved utslipp av avløpsvann uten
• Vannforurensning
hensyn til tilstrekkelig infrastruktur for avløpsvann).
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TABELL 2. EKSEMPLER PÅ NEGATIV PÅVIRKNING PÅ TEMAER DEKKET AV OECDS
RETNINGSLINJER FOR FLERNASJONALE SELSKAPER
Bestikkelser, tilbud om
bestikkelser

• Bestikkelse av offentlige tjenesteperson for å vinne offentlige anbud.
av offentlige tjenesteperson for å oppnå gunstig
• Bestikkelse
skattebehandling eller andre fortrinn eller tilgang til konfidensiell
informasjon.

• Bestikkelse av offentlige tjenesteperson for å få tollklarering.
av offentlige tjenesteperson for å få autorisasjon eller
• Bestikkelse
tillatelser.
produkter til myndigheter til forhøyet pris for så å gi offentlige
• Selge
tjenestepersoner en andel av overskuddet.
offentlige tjenestepersoner for at de skal ignorere eller se
• Bestikke
bort fra reguleringer eller kontroller.
gaver, måltider og underholdning til de bedriften gjør
• Giforretninger
med, uten tilstrekkelig kontroll eller dokumentasjon.
gaver fra forretningsforbindelser eller offentlige tjenestemenn
• Motta
uten tilstrekkelig kontroll eller dokumentasjon.
Forbrukerinteresser

og tjenester tilfredsstiller ikke alle avtalte eller lovfestede
• Varer
standarder for forbrukerhelse og -sikkerhet, blant annet standarder

•
•

som omhandler helseadvarsler og sikkerhetsinformasjon. (OECD,
2011, kapittel VIII, punkt 1).
Unnlate å gi nøyaktige, etterprøvbare og tydelige opplysninger som
er tilstrekkelig til at forbrukerne kan treffe informerte valg. Blant annet
opplysninger om prisene og eventuelt innholdet i, og sikker bruk
av, varene og tjenestene, deres miljøegenskaper, samt vedlikehold,
lagring og avhending av dem. (OECD, 2011, kapittel VIII, punkt 2)
Avstå fra påstander, fortielser og andre villedende, misvisende,
svikaktige eller illojale handlinger. (OECD, 2011, kapittel VIII, punkt 4)

1. Denne listen er illustrativ og ikke uttømmende. En bedrift kan både forårsake, bidra til, eller være direkte forbundet
gjennom en forretningsforbindelse, med negativ påvirkning.
2. Konseptet med risiko for negativ påvirkning er spesielt vanskelig å forstå når det er brukt på kapittelet
«offentliggjøring av opplysninger» i OECDs retningslinjer, som primært dreier seg om potensiell påvirkning på
selskapsledelse og eierstyring, finansmarkeder, investorer og arbeidstakere. Av den grunn gir OECDs retningslinjer prinsipper og standarder som aktiviteter kan benchmarkes og måles mot.
3. Verdenserklæringen om menneskerettigheter, artikkel 4 og 13; ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper
og rettigheter i arbeidslivet.
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QUESTIONSKNYTTET
RELATEDTIL
TOOVERSIKTEN
THE OVERVIEW
OFAKTSOMHETSVURDERINGER
DUE DILIGENCE FOR RESPONSIBLE
BUSINESSNÆRINGSLIV
CONDUCT

Aktsomhetsvurderinger
tilpassestohvilken
typeofnegativ
påvirkning
Due diligence shouldbør
alsoogså
be adapted
the nature
the adverse
impact på
on ansvarlig
RBC
næringsliv
om, slik
som
miljø og
issues,det
sucherassnakk
on human
rights,
themenneskerettigheter,
environment and corruption.
Thiskorrupsjon.
involves tai-Dette
innebærer
skreddersy
til den
aktuelle
risiko how
og tathese
hensyn
hvordan
loring åapproaches
fortilnærmingen
specific risks and
taking
into account
riskstil
affect
disse different
risikoenegroups,
påvirker
forskjellige
grupper.
Forperspective
eksempelto
må
man
ha et kjønnsper
such
as applying
a gender
due
diligence
when
spektiv
i aktsomhetsvurderingene
når det
er påkrevd.
se diligence
del I, Kjennetegn
på aktsomappropriate.
usee Section I, Characteristics
of Due
Diligence –
Due
is commensurate
hetsvurderinger
– aktsomhetsvurderinger samsvarer med risiko (risikobasert)
with risk (risk-based)
Hvordan
kanenterprise
et selskapintegrate
integreregender
kjønnsperspektiv
Q2. How
can an
issues into itsi aktsomhetsvurderinger?
due diligence?
Bruk
av kjønnsperspektiv
i aktsomhetsvurderinger
innebærer
åthrough
tenke gjennom
reell eller
Applying
a gender
perspective
to due OF
diligence
means
thinking
how
real hvordan
orCONDUCT
potential
QUESTIONS
RELATED
TO THE
OVERVIEW
DUE DILIGENCE
FOR RESPONSIBLE
BUSINESS
potensiell
negativ
påvirkning
være
eller spesifikt angå kvinner.
adverse
impacts
may
differ for kan
or may
beannerledes,
specific to women.
viktig å være
på kjønnsproblematikk
oghuman
kvinners menneskeretFOR EKSEMPEL
EXAMPLE, er
it isdet
important
to beoppmerksom
aware of gender
issues and women’s
tigheter
isituations
situasjoner
der kvinner
kan
blibeuforholdsmessig
skadelidende:
rights
in
where
women
may
disproportionately
impacted:
Due diligence should also be adapted to the nature of the adverse impact on RBC
l In contexts where women face severe discrimination.
I sammenhenger
der kvinner
utsatt
for alvorlig diskriminering.
issues,
such as on human
rights,erthe
environment
and corruption. This involves tail IIn
contexts
where
the
enterprise’s
activities
significantly
affect
the
localthese
sammenhenger
bedriftens
har into
betydelig
påvirkning
påeconomy,
lokaløkonomien,
loring approaches
forder
specific
risksvirksomhet
and taking
account
how
risks affect miljø
environment
and
access
to
land
and
livelihoods.
og
tilgang
til
land
og
levebrød.
different groups, such as applying a gender perspective to due diligence when
l IIn
conflictuog
and
post-conflict
areas.
konfliktappropriate.
seepostkonfliktområder.
Section
I, Characteristics
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forms
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l Collecting and assessing sex-disaggregated data and understanding whether enterprise

activities impact differently on men and women.
l Developing, designing and evaluating gender sensitive and gender responsive policies
and plans to mitigate and address real and potential adverse impacts identified.
l Identifying overlapping/ accumulated vulnerabilities (e.g. indigenous, illiterate,
female worker).
OECDS
VEILEDER
FOR AKTSOMHETSVURDERINGER
FOR ANSVARLIG
NÆRINGSLIV
OECD
DUE DILIGENCE
GUIDANCE FOR RESPONSIBLE
BUSINESS CONDUCT
l Developing gender sensitive warning systems and protection of whistleblowers.
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l Supporting women’s equal and meaningful participation in consultations
and negotiations.

SPØRSMÅL KNYTTET TIL OVERSIKTEN OVER AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV

kvinner uten menn tilstede og tilrettelegge for separate områder der kvinner
• Konsultere
kan uttrykke meninger og gi innspill om bedriftens virksomhet.
kjønnspesifikke trender og mønstre i reell eller potensiell negativ påvirkning,
• Identifisere
som har blitt oversett i aktsomhetsvurderingsprosessene.
hvorvidt klagemekanismer er kjønnssensitive, og ta hensyn til at det kan være
• Vurdere
hindringer som gjør at kvinner ikke har tilgang til dem.

Aktsomhetsvurderinger kan innebære prioritering (risikobasert) - Der det ikke er mulig
å håndtere all identifisert påvirkning på en gang, bør en bedrift prioritere rekkefølgen
på tiltakene basert på alvorlighetsgrad og sannsynlighet for skade. se del I, Kjennetegn
på aktsomhetsvurderinger – Aktsomhetsvurderinger kan innebære prioritering (risikobasert)
Q3. Hvordan kan en bedrift ta beslutninger med hensyn til prioritering?
Som nevnt i veilederen, så er det kanskje ikke alltid mulig for bedrifter å identifisere og respondere på all negativ påvirkning knyttet til deres aktiviteter og forretningsforbindelser umiddelbart. Når det er tilfelle, sier OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap at «Selskaper som har
et stort antall leverandører, anbefales å identifisere generelle områder der risikoen for negative
konsekvenser er høyest, og prioritere aktsomhetsvurdering på leve¬randører på grunnlag av
denne risikovurderingen.»4 Bedrifter er ansvarlige for å håndtere all negativ påvirkning de har
forårsaket eller bidratt til.
Man vurderer hvor høy en risiko er basert på sannsynlighet og alvorlighetsgrad. Alvorlighetsgraden blir avgjort på bakgrunn av risikoens skala, omfang og mulighet for gjenoppretting.
Skala refererer til alvorlighetsgraden av den negative påvirkningen.
Omfang gjelder påvirkningens omfang, for eksempel antall enkeltpersoner som er eller
vil bli påvirket, eller utstrekningen av en miljøskade.
Mulighet for gjenoppretting betyr eventuelle begrensninger i muligheten for å bringe
enkeltpersoner eller miljø tilbake til en situasjon som er lik det den var før skaden inntraff.
Alvorlighet er ikke et absolutt konsept, og det er kontekstuelt. Se eksempler på indikatorer på
skala, omfang og mulighet for gjenoppretting for ulike tema dekket av OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskap (tabell 3). Disse indikatorene er illustrerende og vil variere i henhold til en
bedrifts operasjonelle kontekst.

4. OECD (2011), Kommentarer til Overordnede retningslinjer, punkt 16, side 24.
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TABELL 3. EKSEMPLER PÅ INDIKATORER PÅ SKALA, OMFANG OG MULIGHET FOR GJENOPPRETTING
NEGATIV
PÅVIRKNING

Miljøvern

EKSEMPLER PÅ SKALA

EKSEMPLER PÅ OMFANG

EKSEMPLER PÅ BEGRENSET
MULIGHET FOR
GJENOPPRETTING

av skade på menneskers • Geografisk omgang på skaden • I hvilken grad rehabilitering
• Grad
helse
av naturområdet er mulig
• Antall arter omfattet
av endringer i
Hvor lang tid gjen
• Grad
•
artssammensetning
opprettingen vil ta
på vannforbruk
• Intensitet
(% bruk av totalt tilgjengelige
ressurser)

av kjemikalie- og
• Grad
avfallsgenerering (tonn; % av
generering)

Korrupsjon

på
ofte bestikkelsene er betalt • Omfang av skade på sam
• Beløpsstørrelsen
• Hvor
bestikkelsen
funnet på grunn av tap av
Geografisk
• bestikkelsenspredning på
offentlige midler
av liv eller legems
• Tap
beskadigelse forårsaket av
hvilket omfang aktiviteter
Antall
og/eller
nivå
på
• embetsmenn, ansatte eller • Iforetatt
bestikkelsen
og gjennomført med
bestikkelse vil føre til skade
kriminelle
aktører som omfattes av
• Bestikkelsens
som ikke lar seg rette opp
alvorlighetsgrad
bestikkelsen
på påvirkning på
Omfang av aktiviteter knyttet til
• Størrelse
•
markeder, mennesker, miljø
bestikkelse
og samfunn på grunn av
identifiserbare grupper
• Antall
beslutninger tatt på grunn
påvirket av beslutninger basert
av bestikkelsen

Arbeid

på bestikkelse

på gevinsten fra
• Størrelsen
bestikkelsen
av skade på arbeids
arbeidstakere/ansatte
hvilken grad skaden kan
• Grad
• Antall
• Irettes
takeres helse eller sikkerhet
som er påvirket
opp (for eksempel
gjennom kompensasjon,
overtredelsen angår • Hvorvidt skaden er systemisk
• Hvorvidt
gjeninnsettelse, etc.)
en grunnleggende rettighet i
(for eksempel knyttet til spesielt
arbeidslivet
geografisk område, industri
Hvorvidt arbeidstakerne
•
eller bransje)
som er berørt kan få tilbake
rettigheten det er snakk om
Hvorvidt
noen
grupper
er
• uforholdsmessig utsatt for
I hvilken grad represalier
•
negativ påvirkning (for eksempel
overfor arbeidstakere for
minoriteter, kvinner, etc.)

å danne eller bli med i
en fagforening vil hindre
arbeidstakernes rett til
representasjon
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TABELL 3. EKSEMPLER PÅ INDIKATORER PÅ SKALA, OMFANG OG MULIGHET FOR GJENOPPRETTING
NEGATIV
PÅVIRKNING

Menneske
rettigheter

EKSEMPLER PÅ SKALA

EKSEMPLER PÅ OMFANG

EKSEMPLER PÅ BEGRENSET
MULIGHET FOR
GJENOPPRETTING

av krenkelse av grunn • Antall personer påvirket
hvilken grad skaden kan
• Grad
• Irettes
leggende, livsnødvendige
opp (for eksempel
% av identifiserbare grupper
•
behov eller friheter
gjennom kompensasjon eller
påvirket
(for eksempel utdanning,
levebrød, etc.)

restitusjon)

de berørte kan
• Hvorvidt
gjenvinne muligheten til å få
oppfylt sine rettigheter

Offentlig
gjøring av
opplysninger

Forbruker
interesser

grad de utilstrekkelige • I hvilket omfang det er tatt
hvilken grad mangel på eller
• Iellerhvilken
• Ifalske
feilaktige opplysningene
beslutninger basert på
opplysninger vil føre

•

er vesentlige
I hvilken grad beslutninger
basert på utilstrekkelig eller
feilaktige opplysninger har
ført til skade på markeder,
mennesker, miljø, og samfunn

av påvirkning på
• Grad
menneskers helse eller

•

sikkerhet
Grad av økonomisk tap for
forbrukerne

•
•

utilstrekkelig eller feilaktige
opplysninger
Antall personer (for eksempel
aksjonærer) påvirket
Antall identifiserbare grupper
påvirket av vedtak basert
på falske eller utilstrekkelige
opplysninger

til uopprettelige økonomiske
tap eller skader

forbrukere som er
utstrekning skaden
• Antall
• Ikanhvilken
påvirket
rettes opp (for eksempel
gjennom kompensasjon eller
identifiserbare grupper
• Antall
restitusjon)
av forbrukere som er påvirket
%
av
identifiserbar
gruppe
• forbrukere som er påvirket

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper forsøker ikke selv å rangere alvorlighetsgraden
av negativ påvirkning. Det er ikke nødvendig for en skade å ha mer enn én av disse egenskapene
(skala, omfang og mulighet for gjenoppretting) for å bli ansett som "alvorlig", selv om det ofte
er tilfelle at jo større skala eller omfang av en skade, desto mindre er den "gjenopprettbar".
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QUESTIONS RELATED TO THE OVERVIEW OF DUE DILIGENCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
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Aktsomhetsvurderinger er tilpasset bedriftens omstendigheter - arten og omfanget
av aktsomhetsvurderinger kan påvirkes av faktorer som bedriftens størrelse, konteksten
den opererer i, forretningsmodell, posisjon i leverandørkjeder og type produkter eller
tjenester. se del I, Kjennetegn på aktsomhetsvurderinger - Aktsomhetsvurderinger avhenger
av omstendighetene
Q6. Hvordan kan ressursbegrensninger håndteres?
Å gjøre aktsomhetsvurderinger innehar menneskelige og økonomiske ressursimplikasjoner. Ressursbegrensninger kan være en utfordring for alle bedrifter, men små bedrifter har gjerne færre ansatte
og økonomiske ressurser til å utføre aktsomhetsvurderinger. Samtidig har de ofte større grad av fleksibilitet i utarbeidelsen av retningslinjer og selve gjennomføringen, og de kan stå for mindre påvirkning
eller de har færre leverandører de må håndtere, sammenlignet med større bedrifter. Bedriftens størrelse
eller ressurstilgang endrer ikke det faktum at en bedrift har ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som samsvarer med deres risiko. Men det kan påvirke hvordan en bedrift gjør det. Bedrifter
med begrensede ressurser kan i større grad basere seg på samarbeid for å gjøre aktsomhetsvurderinger og må kanskje gjøre noen grundigere avveininger når de prioriterer. De kan også dra nytte av
eksisterende ressurser som standard retningslinjer eller offentlig tilgjengelig informasjon om risiko i
spesifikke leverandørkjeder, samt at de kan søke faglige råd fra bransjeforeninger der de er medlem.
se tabell 4 for mer informasjon

Q7. Hvordan kan aktsomhetsvurderinger tilpasses bedriftens kontekst?
Hvordan en bedrift gjør aktsomhetsvurderinger kan påvirkes av faktorer som størrelsen på virksomheten,
konteksten den opererer i, forretningsmodell, posisjon i leverandørkjeden og type produkter
eller tjenester. se tabell 4 for eksempler
TABELL 4. EKSEMPLER PÅ HVORDAN EN BEDRIFTS AKTSOMHETSVURDERINGER KAN
TILPASSES KONTEKSTEN
FAKTORER

EKSEMPLER

Størrelsen på selskapet

mellomstor bedrift (SMB) med begrenset innflytelse
• Enoverlitensineellerleverandører
og begrensede ressurser til å bygge kapasitet

•

hos leverandører for å møte krav om ansvarlighet, kan vurdere å
etablere gode prekvalifiseringsprosesser og minstekrav der bare de
leverandørene som oppfyller kravene får kontrakt. På den måten
reduserer SMBer ressursbehovet for å identifisere, overvåke eller
forhindre negativ påvirkning etter at leverandøren har fått kontrakt.
Et stort flernasjonalt selskap med mange leverandører og
forretningsforbindelser på flere områder med høy risiko, kan bruke
sine lokalkontor til å gjøre aktsomhetsvurderinger på stedet ved bruk
av lokale ansatte med erfaring.
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TABELL 4. EKSEMPLER PÅ HVORDAN EN BEDRIFTS AKTSOMHETSVURDERINGER KAN
TILPASSES KONTEKSTEN
Bedriftens operasjonelle
kontekst

Dersom en bedrift har innkjøp fra konfliktområder, kan den kontakte
bistandsorgan (for eksempel utviklingsdirektorat eller andre giverorgan)
som en del av interessentdialogen. Disse kan ha verktøy, tilgang til
og kompetanse om disse områdene eller om sivilsamfunn i regionen.
En bedrift som opererer i mer stabile regioner kan derimot engasjere
seg direkte med påvirkede eller potensielt påvirkede interessenter og
rettighetshavere.

Bedriftens forretningsmodell

Infrastrukturforetak som har langsiktige investeringer i utviklingsøkonomier
kan ha stor nytte av å ha dialog med lokale myndigheter. Dette kan være
nyttig for å håndtere systemiske problemer i regionen, i kombinasjon med
andre risikoreduserende og begrensende tiltak, og det kan på sikt bidra
til å forebygge skade knyttet til virksomheten. På den annen side kan det
være uhensiktsmessig for en bank som finansierer et kortsiktig prosjekt i en
utviklingsøkonomi (for eksempel oppgradering av et anlegg) å forsøke å
løse systemiske utfordringer i regionen. De kan heller fokusere på å utføre
gode aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter for å
tilpasse deres krav til å bidra med finansiering.

Posisjon i leverandør
kjeden

En bedrift som befinner seg nedstrøms i en leverandørkjede (for eksempel
forhandler) kan gjøre en vurdering av leverandører midt i kjeden, for å se
hvordan de gjør aktsomhetsvurderinger på leverandørene oppstrøms i
kjeden, for å identifisere risiko for barnearbeid. En virksomhet som befinner
seg midt i en leverandørkjede kan etablere sporbarhet på forretnings
forbindelser som befinner seg oppstrøms i kjeden og som opererer i
høyrisikoområder, for å identifisere risiko for barnearbeid. I begge tilfellene
blir barnearbeid prioritert, men måten bedriftene identifiserte risiko på er
forskjellig avhengig av deres plassering i leverandørkjeden.

Type produkt og
tjenester

En bedrift som tilbyr en nettbasert plattform for såkalte delingstjenester
(for eksempel overnatting) kan ikke selv utføre vurderinger av sine
enkelte operatører på stedet (for eksempel de som tilbyr overnatting)
på lik linje med en bedrift med mer tradisjonelle tjenester. Imidlertid
kan bedriften etablere gode klageordninger og strenge krav til operatører,
for å beskytte mot eventuelle brudd på bedriftens retningslinjer
(Code of Conduct) og driftspolicy. På den måten kan bedriften motvirke,
og reagere raskt på, overtredelser.
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Aktsomhetsvurderinger blir styrket av involvering av interessenter - Interessenter er
personer eller grupper som har interesser som kan påvirkes av bedriftens virksomhet.
RELATED TO THE OVERVIEW OF DUE DILIGENCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
se delQUESTIONS
I, Kjennetegn
på aktsomhetsvurderinger - involvering av interessent
Q8. Hvem er bedriftens interessenter?
Due
diligence
shouldeller
alsogrupper
be adapted
the nature
ofeller
thekan
adverse
impact
RBC
Interessenter
er personer
som harto
interesser
som er,
bli, påvirket
av enon
bedrifts
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such
as
on
human
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the
environment
and
corruption.
This
involves
taivirksomhet. Ikke alle enkeltpersoner og grupper som anses som interessenter vil ha interesser som
loring
specific
risks
and taking
account
these risks
affect
påvirkesapproaches
av en bestemtfor
aktivitet
utført
av bedriften.
Det into
er derfor
viktig how
for bedriften
å identifisere
different
groups, such
as applying
a gender
perspective
to til,due
when
hvilke enkeltpersoner
og grupper
som har interesser
som
må tas hensyn
veddiligence
gjennomføring
av
en aktivitet (relevante
interessenter).
Det er viktig
å huske
at aktsomhetsvurderinger
angår både
appropriate.
usee Section
I, Characteristics
of Due
Diligence
– Due diligence is commensurate
interessenter
som har blitt påvirket så vel som de som potensielt kan bli påvirket/berørt. I tillegg er
with
risk (risk-based)

ikke alle interesser av like stor betydning, og det er ikke nødvendig å behandle alle interessenter på
sammecan
måte.
interessenintegrate
er en individuell
menneskerettighet
rettighet (som for
Q2. How
an Der
enterprise
gender
issues into itseller
duekollektiv
diligence?
grupper som urfolk) kalles interessentene som er eller kan bli berørt for "rettighetshavere".
Applying a gender perspective to due diligence means thinking through how real or potential
Interessenter
vil variere
avhengig
av foretaket
ogtodets
aktiviteter.
adverse
impacts
may differ
for or may
be specific
women.
is important
aware of gender
issues
and women’s
human
EKSEMPEL,itkan
påvirkedetoogbepotensielt
påvirkede
interessenter
og rettighetshavere
5 FOR EXAMPLE,

rights
in situations where women may be disproportionately impacted:
inkludere:
l In contexts where women face severe discrimination.
samfunn på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå
l In contexts where the enterprise’s activities significantly affect the local economy,
arbeidere og arbeidstakere, inkludert de som er omfattet av uformelle ordninger i
environment and access
to land and livelihoods.
leverandørkjeden
og fagforeninger
l In conflict and post-conflict areas.
forbrukere eller sluttbrukere av produkter
l In sectors and global supply chains in which large numbers of women are employed,
I tillegg kan disse følgende interessenter være viktige for å få til meningsfull involvering:
such as apparel, electronics, tourism, health and social care, domestic work,
Sivilsamfunnsorganisasjoner
og nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner
agriculture and fresh cut flowers.
lokalsamfunnsorganisasjoner og lokale menneskerettighetsforsvarere
Additionally
involves adjusting,
andreitbedrifter
i bransjenas appropriate, the actions that enterprises take to identify, prevent,
mitigate and address those impacts to ensure these are effective and appropriate.
vertslandets myndigheter (lokale, regionale og nasjonale)
FOR
EXAMPLE
forretningspartnere
l investorer/aksjonærer
Collecting and assessing sex-disaggregated data and understanding whether enterprise
activities
impact
differently
menbedrifter
and women.
Det finnes
mange
ressurser
for å on
hjelpe
å identifisere sine interessenter (for eksempel
OECDs
veileder for meningsfylt
interessentdialog
i utvinningsindustrien,
2016c).
l Developing,
designing and
evaluating gender
sensitive and gender
responsive policies
and plans to mitigate and address real and potential adverse impacts identified.
l Identifying overlapping/ accumulated vulnerabilities (e.g. indigenous, illiterate,
female worker).
l Developing gender sensitive warning systems and protection of whistleblowers.
l Supporting women’s equal and meaningful participation in consultations
and negotiations.

•
•
•
•
•
•
•
5•
•

l

Assessing whether women benefit equitably in compensation payments or other
forms of restitution.
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Due diligence should also be adapted to the nature of the adverse impact on RBC
issues, such as on human rights, the environment and corruption. This involves tailoring approaches for specific risks and taking into account how these risks affect
SPØRSMÅL
OVERSIKTEN
OVER AKTSOMHETSVURDERINGER
ANSVARLIG
NÆRINGSLIV
different KNYTTET
groups,TIL
such
as applying
a gender perspective FOR
to due
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when
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with risk (risk-based)
I situasjoner der det er et stort antall påvirkede, eller potensielt påvirkede, interessenter eller

rettighets
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engasjere
seg med
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for interessentene.
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canhavere,
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gender
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into representanter
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det å perspective
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barediligence
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enkeltpersoner
visse
Applying
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means thinking
throughkan
howundergrave
real or potential
rettig
h
eter
eller
kollektive
interesser.
adverse impacts may differ for or may be specific to women.
EKSEMPEL,it dersom
det er
snakk
omofågender
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eller
stengehuman
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FOR EXAMPLE,
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issues and
women’s
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viktigerewhere
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i stedet impacted:
for enkeltarbeidstakere, for å
rights
in situations
womenmed
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be disproportionately
avbøte
påvirkningen
beslutningen
har på
ansettelsesforhold. Arbeidernes rett til å danne
l
In contexts
where women
face severe
discrimination.
eller
bli
med
i
en
fagforeninger
og
deres
rett
til kollektive forhandlinger, er internasjonalt
l In contexts where the enterprise’s activities significantly affect the local economy,
anerkjente
menneskerettigheter.
environment and access to land and livelihoods.
l Inkan
conflict
and post-conflict
areas.
Bedrifter
prioritere
de mest berørte
eller potensielt berørte interessentene eller rettighetshaverne
for involvering.
Graden
av påvirkning
på interessenter
ellernumbers
rettighetshavere
kan
førende for
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and global
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of women
arevære
employed,
grad avsuch
involvering.
as apparel, electronics, tourism, health and social care, domestic work,
agriculture and fresh cut flowers.

5

Q9. Hva er «meningsfylt interessentdialog»?

Additionally it involves adjusting, as appropriate, the actions that enterprises take to identify, prevent,
innebærer
involveringsprosesser
relevante interessenter.
mitigateInteressentdialog
and address those
impactsinteraktive
to ensure these
are effective andmed
appropriate.
Interessentdialog kan for eksempel foregå gjennom møter, høringer eller konsultasjoner.
FOR
EXAMPLE
Meningsfylt
interessentdialog er preget av toveiskommunikasjon og avhenger av god tro fra
l deltakere
Collectingpå
and
assessing
and understanding
whether
begge
sider.5sex-disaggregated
Den er også toveisdata
og pågående,
og innebærer
ofteenterprise
dialog med
activities
impact
differently
on
men
and
women.
interessenter før avgjørelser er truffet.
betyr at bedriften
og interessentene
fritt uttrykker
sine meninger,
l Toveisdialog
Developing, designing
and evaluating
gender sensitive
and gender
responsivedeler
policies
perspektiver
lytter tiland
alternative
for å oppnå
gjensidig
Det betyr
and plans toog
mitigate
addresssynspunkter
real and potential
adverse
impactsforståelse.
identified.
også
at
relevante
interessenter
selv
har
mulighet
til
å
utforme
og
gjennomføre
dialogen.
l Identifying overlapping/ accumulated vulnerabilities (e.g. indigenous, illiterate,
Både
bedriften
female
worker).og interessentene forventes å handle i god tro i dialogen. Det innebærer
at bedriften har et reelt ønske om å forstå hvordan relevante interessenter påvirkes av
l Developing gender sensitive warning systems and protection of whistleblowers.
bedriftens aktiviteter. Det innebærer at bedriften må være forberedt på å håndtere den
l negative
Supporting
women’s equal
and meaningful
participation
in consultations
påvirkningen
den forårsaker
eller bidrar
til, og at interessentene
er ærlige når de
and negotiations.
fremsetter
sine interesser, intensjoner og bekymringer.
l Responsivt
Assessing engasjement
whether women
equitably
or other
betyr benefit
at bedriften
ønsker åinfåcompensation
frem synet til depayments
som antakelig
blir
påvirket,
de treffer en beslutning. Det er viktig å involvere potensielt berørte interessenter
forms offør
restitution.
og rettighetshavere før du tar noen beslutninger som kan påvirke dem.6 Dette innebærer at de
potensielt berørte interessentene får all informasjon de trenger og at de får den til rett tid, slik at
de kan ta et informert valg om hvordan bedriftens beslutning kan påvirke deres interesser. Det

•

5

•
•
•
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5. OECD (2011), Kommentarer til Overordnede retningslinjer, Punkt 25.
6. I noen tilfeller er dette påkrevd, for eksempel der rett til informasjon vil utgjøre oppfyllelse av en menneskerettighet.
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betyr også at bedriften følger opp de forpliktelsene som er avtalt, slik at negativ og potensiell
negativ påvirkning på interessenter og rettighetshavere blir adressert. Dette kan innebære å
gjenopprette skade når bedrifter har forårsaket eller bidratt til skaden(e).
Løpende engasjement betyr at interessentdialogen fortsetter gjennom hele operasjonen
eller aktivitetens livssyklus, og ikke er et engangstilfelle.
Meningsfull interessentdialog er en viktig del av aktsomhetsvurderinger.

•

Denne veiledningen er derimot ikke ment å behandle dette temaet uttømmende. Det finnes mange
ressurser for å hjelpe bedrifter å utføre og håndtere utfordringer med hensyn til interessent
dialog (for eksempel OECD, 2016c).

Q10. Når er interessentdialog viktig i aktsomhetsvurderinger?

QUESTIONS RELATED TO THE OVERVIEW OF DUE DILIGENCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

Meningsfull interessentdialog er viktig gjennom hele prosessen med aktsomhetsvurdering.
Dialog med påvirkede og potensielt påvirkede interessenter og rettighetshavere kan være spesielt
relevant når en bedrift:
Due diligence should also be adapted to the nature of the adverse impact on RBC
kartlegger faktisk eller potensiell negativ påvirkning i forbindelse med egne aktiviteter.
issues, such as on human rights, the environment and corruption. This involves taivurderer forretningsforbindelser med hensyn til reell eller potensiell negativ påvirkning.
loring approaches for specific risks and taking into account how these risks affect
utarbeider forebyggende og avbøtende tiltak på risiko for skade bedriften har forårsaket
different
groups, such as applying a gender perspective to due diligence when
eller bidratt til.
appropriate. usee Section I, Characteristics of Due Diligence – Due diligence is commensurate
identifiserer hvordan den skade bedriften har forårsaket eller bidratt til kan rettes opp og
with riskhvordan
(risk-based)
det skal gjøres.
sporer og kommuniserer om hvordan faktiske eller potensielle menneskerettighetsbrudd
Q2. How can
an til
enterprise
integrate
gender issues into its due diligence?
knyttet
bedriftens aktivitet
er håndtert.
Applying a gender perspective to due diligence means thinking through how real or 7potential
I tillegg impacts
er interessentdialog
engasjement
tilfeller en rettighet i seg selv.
adverse
may differ foreller
or may
be specifici enkelte
to women.
FOR EXAMPLE,
EKSEMPEL iterisarbeidstakeres
rettaware
til å danne
eller issues
bli med
i fagforeninger,
og deres rett
important to be
of gender
and
women’s human
til
å
forhandle
kollektivt,
internasjonalt
anerkjente
menneskerettigheter.
Av
den
grunn er
rights in situations where women may be disproportionately impacted:
det
viktig
å
ha
dialog
med
fagforeninger
eller
arbeidstakerrepresentanter
når
bedriften
har
l In contexts where women face severe discrimination.
dialog
med
arbeidstakere
om
dette
temaet.
Videre
er
forholdet
mellom
partene
i
arbeidslivet
l In contexts where the enterprise’s activities significantly affect the local economy,
enenvironment
form for interessentdialog.
and access to land and livelihoods.
l In conflict
and post-conflict
areas.
For noen
typer negativ
påvirkning som
resulterer i kollektive skader (som korrupsjon som kollektivt
skader
befolkningen
i jurisdiksjonen
de in
oppstår,
eller numbers
utslipp avof klimagasser
som bidrar til
l In
sectors and global
supply chains
which large
women are employed,
kollektive,
det kanskje
ikkecare,
mulig
med en
bred dialog med
suchgrenseoverskridende
as apparel, electronics,skader),
tourism,erhealth
and social
domestic
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agriculture and fresh cut flowers.

•
•
•
•
•

5

Additionally it involves adjusting, as appropriate, the actions that enterprises take to identify, prevent,
mitigate and address those impacts to ensure these are effective and appropriate.
7. ForFOR
eksempel
pålegger FNs erklæring om urfolks rettigheter stater å konsultere og samarbeide med berørte urfolk,
EXAMPLE
5
med formål å oppnå deres frie og informerte forhåndssamtykke (free, prior and informed consent, FPIC) i en rekke

l Collecting
andgodkjenning
assessing sex-disaggregated
data
andland
understanding
enterprise
saker.
Dette inkluderer
av prosjekter som påvirker
deres
og territorier ellerwhether
andre ressurser
(se artikkel
19 ogactivities
32). ILO-konvensjon
nr. 169, som on
er juridisk
for landene som har ratifisert den, krever at statene konsulimpact differently
men bindende
and women.
terer urbefolkningen med formå oml å oppnå avtale eller samtykke rundt de foreslåtte tiltakene (se artikkel 6).
l Developing, designing and evaluating gender sensitive and gender responsive policies

and plans to mitigate and address real and potential adverse impacts identified.
OECDS VEILEDER FOR AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV
l Identifying overlapping/ accumulated vulnerabilities (e.g. indigenous, illiterate,
50
female worker).
l Developing gender sensitive warning systems and protection of whistleblowers.
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alle påvirkede eller potensielt påvirkede interessenter og rettighetshavere. I disse tilfellene kan
dialog med troverdige representanter eller organisasjoner (for eksempel sivilsamfunnsorganiDue
diligence
shouldoffentlige
also be adapted
to the
sasjoner,
representative
organer, etc.)
værenature
nyttig. of the adverse impact on RBC

issues, such as on human rights, the environment and corruption. This involves taiUtover interessentdialog
bedrifter
også
ønske
å ha into
dialogaccount
med eksperter
på utvalgte
loring
approaches forkan
specific
risks
and
taking
how these
risks temaer
affect
eller kontekster (for eksempel akademikere, sivilsamfunnsorganisasjoner, lokale organisasjoner)
different groups, such as applying a gender perspective to due diligence when
for å få råd rundt utvikling og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.
appropriate. usee Section I, Characteristics of Due Diligence – Due diligence is commensurate
with risk (risk-based)
Q11. Hvordan kan en bedrift ha dialog med potensielt sårbare interessenter?
Det å can
identifisere
og prøveintegrate
å fjerne potensielle
barrierer
forits
interessentdialog
(for eksempel
Q2. How
an enterprise
gender issues
into
due diligence?

språk, kultur,
kjønnsog maktubalanser,
ulike samfunnslag
etc.) er
viktig for
å sikre
at potential
dialogen
Applying
a gender
perspective
to due diligence
means thinking
through
how
real or
blir
effektiv.
adverse impacts may differ for or may be specific to women.
FOR EXAMPLE,
EKSEMPEL,itha
muntlig dialog
samfunn
der detissues
er lavand
gradwomen’s
av leseferdighet.
is important
to beiaware
of gender
human
rights
in
situations
where
women
may
be
disproportionately
impacted:
I tillegg kan enkelte personer eller grupper ha økt risiko for sårbarhet eller marginalisering, for
l In contexts where women face severe discrimination.
eksempel
på grunn av sosial stigmatisering. Ofte vil de mest sårbare interessentene også bli
In contexts
where the
enterprise’s
affect the
economy,
mestlberørt
av bedriftens
aktiviteter.
For activities
eksempelsignificantly
kan interessenter
somlocal
kvinner,
barn og sosienvironmentsamfunn
and access
to land
andav
livelihoods.
alt marginaliserte
bli mer
berørt
en aktivitet, eller bli berørt på en annen måte, og
l In conflict
post-conflict
areas. i interessentdialogen.
kan derfor
trengeand
ekstra
oppmerksomhet
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l In sectors and global supply chains in which large numbers of women are employed,
Det finnes mange ressurser tilgjengelig på hvordan man kan håndtere potensielle hindringer
suchogashvordan
apparel, best
electronics,
tourism,
care,sårbare
domestic
work,
8
for dialog,
tilrettelegge
forhealth
dialogand
medsocial
spesielt
interessentgrupper.
agriculture and fresh cut flowers.
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Due diligence should also be adapted to the nature of the adverse impact on RBC
Additionally
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as
appropriate,
the
actions
that
enterprises
takeThis
to identify,
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with riskactivities
(risk-based)
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In
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5

In sectors and global supply chains in which large numbers of women are employed,
such as apparel, electronics, tourism, health and social care, domestic work,
Se foragriculture
eksempel OECD
B-D.
and(2016c),
freshvedlegg
cut flowers.
l

8.

Additionally it involves adjusting, as appropriate, the actions that enterprises take to identify, prevent,
OECDS VEILEDER FOR AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV
mitigate and address those impacts to ensure these are effective and appropriate.
51

OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
5 FOR EXAMPLE
41

l Collecting and assessing sex-disaggregated data and understanding whether enterprise
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Samarbeid kan være nyttig for å samle kunnskap om bransjerisiko- og løsninger, for å øke
påvirkningsmulighet, i den utstrekning det er mulig, overfor felles forretningsforbindelser, og
gjøre aktsomhetsvurderinger mer effektivt for alle. Det kan være gjennom å bruke vurderinger
som allerede er gjort av forretningsforbindelser eller gjennom felles rapporteringsrammeverk
for forretningsforbindelser. Kostnadsdeling og besparelser er ofte en fordel i bransjesamarbeid.
se vedlegg Q18, Q27-28, Q37 og boks 5

BOKS 3. GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE FOR SAMARBEID OM
AKTSOMHETSVURDERINGER
Følgende liste inneholder eksempler på god eierstyring og selskapsledelse som kan
hjelpe en bedrift å avgjøre om samarbeidsinitiativet den er engasjert i, er troverdig.
Initiativet:
har etablert en fungerende, tilgjengelig og effektiv klagemekanisme som gjør
det mulig for interessenter å henvende seg om bekymringer knyttet til initiativets
aktiviteter i seg selv, uten frykt for gjengjeldelse.*

•

en prosess for å tilrettelegge for interessent- og ekspertdialog om målene og
• har
aktivitetene til initiativet.
en effektiv prosess for å kommunisere detaljer rundt faktisk eller potensiell
• har
negativ påvirkning til de deltakende bedriftene, og gis tidsnok til å støtte bedriftene i deres aktsomhetsvurderinger.

en prosess for regelmessig gjennomgang, inkludert overvåking og evaluering,
• har
av om initiativet selv oppfyller sine egne mål, inkludert, etter behov, oppdatering
av sine retningslinjer, aktiviteter og veiledning som gis til deltakende bedrifter.

tatt hensyn til om det kan oppstå faktisk eller potensiell interessekonflikt mel• har
lom ledelsen av initiativet og bedriftene, og har etablert prosesser for å håndtere
potensielle interessekonflikter.

offentlig informasjon om sin egen interne styringsstruktur, bemanning, sine
• girressurser
og tilsynsmekanismer.
rapporterer
• spraksis. om egenvurdering av om den oppfyller egne mål på ansvarlig innkjøpgjensidig anerkjennelse, underlagt passende kvalitetskontroll, av andre
• tillater
aktsomhetsvurderingsinitiativ.
* Dette refererer til klagemekanismer knyttet til initiativets egne aktiviteter og ikke til klagemekanismer som
initiativer kan etablere for å hjelpe til med gjenoppretting mellom påvirkede interessenter eller rettighetshavere og medlemmer av initiativet.
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Det å delta i et felles initiativ flytter ikke ansvaret fra bedriften til initiativet for den skade bedriften
forårsaker, bidrar til eller som den er direkte knyttet til.
Når en bedrift vurderer samarbeid for å utføre aktsomhetsvurderinger, bør den først vurdere
kvaliteten på initiativet. Dette kan innebære å:

• Hente inn synspunkter fra relevante interessenter om initiativets troverdighet.
• anbefalingene i denne veiledningen.
at samarbeidsprosesser brukes og skreddersys for bedriften på måter som er
• Sikre
nødvendige
for å utføre
tilstrekkelig
aktsomhetsvurderinger.
Due diligence
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also be
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to the
nature of the adverse impact on RBC
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issues,
suchaktive
as ondeltakere
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the environment and corruption. This involves tai• Være
god eierstyring
og selskapsledelse
når samarbeidet
gjennomføres
gjennom
et
loring
approaches
for specific
risks and taking
into account
how these
risks affect
• Bruke
QUESTIONS
RELATED
TO THE OVERVIEW
OF DUE DILIGENCE
FORsom
RESPONSIBLE
BUSINESS
CONDUCT
Vurdere
om initiativet
og dets prosesser
er troverdige,
betyr at de
samsvarer
med

formelt
initiativ.
3
seasboks
different
groups,
such
applying
a gender perspective to due diligence when
appropriate. usee Section I, Characteristics of Due Diligence – Due diligence is commensurate
Q13. with
Kan risk
samarbeid
(risk-based)utgjøre en risiko knyttet til konkurranselovgivning?

Selv om bedrifter i mange tilfeller kan samarbeide om aktsomhetsvurderinger uten å bryte

konkurranselovgivning,
børintegrate
bedrifter og
samarbeidsinitiativ
proaktive
tiltak for å forstå
Q2. How
can an enterprise
gender
issues into gjøre
its due
diligence?

konkurranserett
i deres
jurisdiksjon
ogdiligence
unngå aktiviteter
som kan
være ansett
som
på
Applying
a gender
perspective
to due
means thinking
through
how real
or brudd
potential
konkurranselovgivning.
adverse impacts may differ for or may be specific to women.
EKSEMPEL,itkan
bedrifter to
ogbe
samarbeidsinitiativene
deand
er involvert
FOR EXAMPLE,
is important
aware of gender issues
women’si:human
rights
in
situations
where
women
may
be
disproportionately
impacted:
Søke råd fra konkurransemyndighetene dersom de er i tvil om hvorvidt en spesiell
l In contexts where women face severe discrimination.
adferd eller samarbeid kan betraktes som i strid med konkurranserett og dermed øke
l risiko
In contexts
where the enterprise’s activities significantly affect the local economy,
for lovbrudd.
environment
access
to land and livelihoods.
Søke åpenhetand
rundt
samarbeidende
tiltak for å redusere konkurransemessige
l bekymringer.
In conflict andKonkurransemyndigheter
post-conflict areas.
kan være mer skeptisk til tiltak eller avtaler
dersomchains
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Dessuten
kan are
åpenhet
bidra til å
l mellom
In sectorskonkurrenter
and global supply
whichi large
numbers
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employed,
avsløre
som er potensielt
og dermed
sikre atwork,
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such as spørsmål
apparel, electronics,
tourism,problematiske
health and social
care, domestic
agricultureprogrammer
and fresh cutsom
flowers.
Opprette
skal hindre konkurransehemmende adferd. Veiledning i
hvordan
man
best
utformer
og håndhever
av konkurranselovgivningen,
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Additionally it involves adjusting, as appropriate,
the etterlevelse
actions that enterprises
take to identify, prevent,
ofte
utarbeidet
av
konkurransemyndighetene
i
spesifikke
jurisdiksjoner.
mitigate and address those impacts to ensure these are effective and appropriate.

5

•
•
•

5 FOR EXAMPLE
l Collecting and assessing sex-disaggregated data and understanding whether enterprise

activities impact differently on men and women.
l Developing, designing and evaluating gender sensitive and gender responsive policies

and plans to mitigate and address real and potential adverse impacts identified.
l Identifying overlapping/ accumulated vulnerabilities (e.g. indigenous, illiterate,
female worker).
l Developing gender sensitive warning systems and protection of whistleblowers.
l Supporting women’s equal and meaningful participation in consultations
and
negotiations.
OECDS
VEILEDER FOR AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV
l

Assessing whether women benefit equitably
in compensation payments or other
53
forms of restitution.

Due diligence should also be adapted to the nature of the adverse impact on RBC
issues, such as on human rights, the environment and corruption. This involves tailoring approaches for specific risks and taking into account how these risks affect
different groups, such as applying a gender perspective to due diligence when
SPØRSMÅL
KNYTTET
OVERSIKTEN
OVER AKTSOMHETSVURDERINGER
ANSVARLIG
NÆRINGSLIV
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l In contexts where women face severe discrimination.
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fordeling
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agriculturedeand
fresh cut flowers.
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Capobianco,
Gillard
og
Bijelic,
2015.
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•
•
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•
•

l Collecting and assessing sex-disaggregated data and understanding whether enterprise

activities impact differently on men and women.
l Developing, designing and evaluating gender sensitive and gender responsive policies
and plans to mitigate and address real and potential adverse impacts identified.
l Identifying overlapping/ accumulated vulnerabilities (e.g. indigenous, illiterate,
female worker).
l Developing gender sensitive warning systems and protection of whistleblowers.
l Supporting women’s equal and meaningful participation in consultations
and negotiations.
l

Assessing whether women benefit equitably in compensation payments or other
forms of restitution.
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A.1
FORANKRE ANSVARLIGHET I RETNINGSLINJER OG
STYRINGSSYSTEMER
Utarbeid, godkjenn og formidle et sett av retningslinjer for ansvarlighet som tydeliggjør
bedriftens forpliktelser i henhold til prinsippene og standardene i Retningslinjene og
planene for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, som er relevante for bedriftens
egne operasjoner, leverandørkjeden og andre forretningsforbindelser. se del II, 1.1
Q14. Hva inngår i retningslinjer for ansvarlighet? se del II, 1.1
Som nevnt i veiledningen vil en bedrifts retningslinjer knyttet til ansvarlighet innebære forpliktelser
på temaene dekket av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. De vil videre adressere forpliktelser
knyttet til bedriftens mest vesentlige risikoer mer detaljert.
Det kan også være nyttig for en bedrift å bruke retningslinjene for å forklare hvordan den foretar
prioriteringer i sine aktsomhetsvurderinger (det vil si hvorfor enkelte typer risiko anses å være mer
vesentlige enn andre).
Retningslinjer kan også vise hvordan en bedrift skal gjennomføre ansvaret - hvordan den vil håndtere
aktsomhetsvurderinger, interessentdialog og gjenoppretting. I den forbindelse kan den også vise
hvordan den vil gjennomføre ansvarlighet med hensyn til arbeidstakere (herunder ansatte, midlertidige ansatte og andre som utfører arbeid for bedriften) og forretningsforhold. se vedlegg Q18
Bedriftens retningslinjer for ansvarlig næringsliv kan tilpasses lokale forhold eller operasjoner.
For eksempel kan et datterselskap av et stort flernasjonalt selskap som opererer i et land med spesifikk
arbeidsrelatert risiko, bruke retningslinjene til morselskapet for å møte disse utfordringene.

Q15. Hva inngår i retningslinjer for ansvarlighet? se del II, 1.1
Det finnes allerede gode retningslinjer for mange bransjer, hentet fra industri- eller flerpartsinitiativ.
En bedrift kan velge å bruke eller bygge på disse, forutsatt at de oppfyller anbefalinger under del II,
1.1 i veiledningen og er tilpasset bedriftens bransje eller geografi.10
Dialog med relevante interessenter kan være nyttig når det gjelder å utvikle retningslinjer for
ansvarlighet. Dette kan være spesielt relevant i sammenhenger der gode retningslinjer ikke allerede
eksisterer. Veiledning fra arbeidsgiverorganisasjoner, bransjeforeninger, relevante sivilsamfunns
organisasjoner eller flerpartsinitiativ kan også være nyttig i å utvikle retningslinjer. se vedlegg Q8-11
Det å involvere de aktuelle enhetene i en bedrift i utvikling av retningslinjene kan bidra til å identifisere
realistiske og effektive tilnærminger til gjennomføring av retningslinjene. se vedlegg Q16

9. Se for eksempel OECD (2016a), “Model Supply Chain Policy for a Responsible Global Supply Chain of
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”; se også OECD (2017a), “Model Enterprise Policy for
Responsible Agriculture Supply Chains”.
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FORANKRE ANSVARLIGHET I RETNINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER

Forankre bedriftens retningslinjer for ansvarlighet i bedriftens tilsynsorganer. Retning
slinjene må forankres i styringssystemer for å gjennomføres som en del av normal for
retningsdrift, men lovkrav rundt uavhengighet, autonomi og juridisk struktur for disse
organene må ivaretas. se del II, 1.2
Q16. Hvilke team eller forretningsenheter er det relevant å involvere når det skal
utarbeides mål for bedriftens retningslinjer for ansvarlighet? se del I, Kjennetegn
på aktsomhetsvurderinger – det viktigste; del II, 1.2
Hvordan tilpasning på tvers av team og forretningsenheter vil se ut i praksis vil avhenge av virksomhetens
egenskaper, slik som hvilken type aktiviteter det er, størrelsen og hvilken type risiko bedriften står
overfor. Bedrifter kan vurdere hvilke enheter som har betydning for overholdelse av retningslinjene
for ansvarlighet, for å identifisere hvilke enheter som må justere sine mål for å sørge for at bedriften
har en samstemt innsats for ansvarlighet.
Disse kan omfatte:
De som foretar beslutninger på høyt nivå i bedriften (for eksempel styre og toppledelse).
De som har ansvaret for «compliance» - overholdelse av lover og retningslinjer (for
eksempel rettsavdelingen, «compliance»-avdelingen, HR, miljøavdelingen, eller lokal
ledelse på bakken).
De som tar beslutninger om nye forretningsforbindelser (for eksempel innkjøpsavdelinger,
anbudsavdelinger, salgsavdelinger, investeringsforvaltere). se tabell 5
De som har ansvar for utvikling eller tilsyn med produkter og operasjoner knyttet til
risiko (for eksempel produktdesignere, operasjonelle og faglige ledere).
De som er ansvarlige for salg og markedsføring av produkter eller tjenester.
Disse enhetene kan også være involvert i å faktisk utføre trinn i en aktsomhetsvurdering (som å
utvikle retningslinjer for ansvarlighet og gjennomføre styringssystemer eller identifisere, forebygge
og avbøte skade).

•
•
•
•
•

Avhengig av bedriftens struktur vil det også være viktig at datterselskap, franchisetakere eller lokale
kontor opererer i tråd med sentrale forpliktelser og prosesser, selv om disse enhetene kan skreddersy
sine retningslinjer om ansvarlighet til den lokale konteksten. se vedlegg Q14
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TABELL 5. EKSEMPEL PÅ AVDELINGER OG FUNKSJONER SOM KAN VÆRE RELEVANTE
I GJENNOMFØRING AV AKTSOMHETSVURDERINGER
AVDELINGER OG/ELLER
FUNKSJONER

TEMAER *

Bærekraft, CSR,
etiske innkjøp

Potensielt mange/alle temaene i OECDs retningslinjer for flernasjonale
selskap, ettersom disse avdelingene/funksjonene ofte er ledende/kontaktpunkt/koordinatorer for ansvarlig næringsliv/CSR.

Miljø og/eller sosialt

HR

Arbeidstakerrep
resentanter, fagforenings
representanter
Operasjoner, produksjon

Juridisk

«Compliance»,
etikk/integritet
Innkjøp, leverandørkjede,
forretningsforbindelser

• miljø
og sikkerhet
• helse
• menneskerettigheter
sosiale problemstillinger ingen annen avdeling/funksjon
• andre
håndterer
og forholdet mellom partene i arbeidslivet
• sysselsetting
miljø og sikkerhet
• helse,
• menneskerettigheter
• rekruttering
og forholdet mellom partene i arbeidslivet
• sysselsetting
miljø og sikkerhet
• helse,
• menneskerettigheter
• miljø
miljø og sikkerhet
• helse,
• menneskerettigheter
• forbrukerbeskyttelse
av lover og regler
• etterlevelse
og forholdet mellom partene i arbeidslivet
• sysselsetting
av bestikkelse og korrupsjon
• bekjempelse
• menneskerettigheter
• forbrukerbeskyttelse
av opplysninger
• offentliggjøring
kontrakter
med
forretningsforbindelser
•
etterlevelse
• generell
• bekjempelse av bestikkelse og korrupsjon
spekteret av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap i
• hele
leverandørkjeden, med forretningsforbindelser
kontrahering og overvåking av leverandørkjede/
• undersøkelser,
forretningsforbindelser for disse temaene
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TABELL 5. EKSEMPEL PÅ AVDELINGER OG FUNKSJONER SOM KAN VÆRE RELEVANTE
I GJENNOMFØRING AV AKTSOMHETSVURDERINGER
Salg og markedsføring

Samfunnsutvikling

Eksterne relasjoner,
rapportering
Risikostyring
Revisjon
Ledelse
Styret/Eiere

• menneskerettigheter
• forbrukerbeskyttelse
• offentliggjøring av opplysninger
• interessentdialog
• miljø
helse og sikkerhet
• lokalsamfunns
• menneskerettigheter
• offentliggjøring av opplysninger
• interessentdialog
• offentliggjøring av opplysninger
• potensielt alle temaene
• potensielt alle temaene
• potensielt alle temaene
• potensielt alle temaene

* Dette er en ufullstendig liste over temaene i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap som kan være spesielt relevante
for avdeling/funksjon å vurdere når de bidrar inn i aktsomhetsvurderingene eller bidrar med sin kompetanse.

Q17. Hva er forskjellene på styrets og ledelsens rolle i å sikre at
ansvarlig næringsliv er ivaretatt? se del II, 1.2
Styrene vil generelt være involvert i godkjenning av en virksomhets retningslinjer for ansvarlig
næringsliv. De kan også være involvert i utarbeidelse av en forretningsstrategi som kan ha
implikasjoner for ansvarlig næringsliv. I tillegg kan de gripe inn i tilfeller der retningslinjene
ikke blir fulgt og be ledelsen om å ta ansvar. Det kan være nyttig å oppnevne styremedlemmer
med kompetanse om og ansvar for ansvarlig næringsliv. I den forbindelse anerkjenner G20/
OECD-prinsippene for eierstyring og selskapsledelse («Principles of Corporate Governance») at
et viktig ansvar for styret i offentlige selskap er å overvåke risikostyringssystemet og systemer
laget for å sikre at selskapet overholder gjeldende lover, inkludert skatt, konkurranse, arbeidsliv,
miljø, likestilling, antikorrupsjon, og helse- og sikkerhetslover (OECD, 2015a, kap.VI). Ledelsen vil
derimot være ansvarlig for å utvikle en strategi for å sikre at OECDs retningslinjer for ansvarlig
næringsliv blir etterlevd.
Mens styrets og ledelsens rolle er tydelig, kan toppledelsen sitte i styret og således inneha en
dobbeltrolle.
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FORANKRE ANSVARLIGHET I RETNINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER
EMBED RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT INTO POLICIES AND MANAGEMENT SYSTEMS

Innarbeid forventninger og retningslinjer rundt ansvarlig næringsliv i alle avtaler med
leverandører og forretningsforbindelser. se del II, 1.3
Incorporate RBC expectations and policies into engagement with suppliers and other business
relationships.
see Section II, forventninger
1.3
Q18. Hvordanuinnarbeide
til ansvarlig næringsliv i relasjoner med

leverandører
og andre forretningsforbindelser
se del II, 1.3
Q18. How
can RBC expectations
be built into business
relationships?
u
seebedrifts
Sectionretningslinjer
II, 1.3
En
for ansvarlighet uttrykker forventninger på dette området til partnere og

forretningsforbindelser.
I tillegg
kan det gjøres
ytterligere
tiltak for inå sikre
at forventningene
rundt
In
addition to articulating
expectations
of business
relationships
the enterprise’s
RBC policies,
ansvarlighet
blir del
med forretningsforbindelser.
additional
steps
canav
berelasjonen
taken to ensure
that RBC expectations are built into business relationships.
som
nevntini the
veiledningen
forventninger
til nye
forretningsforbindelser
FOR EKSEMPEL,
EXAMPLE, as
noted
Guidance,kan
expectations
of new
business
relationships
formidles
og avtales gjennom
formelle
dokumentasjon
gjennom
can
be communicated
and agreed
to avtaler
througheller
formal
agreements(for
or eksempel
documentation
retningslinjer
(Supplier
Code
of
Conducts),
joint
venture
kontrakter,
varsel
til
investorer
(e.g. through supplier codes of conduct, joint venture contracts, side letters to investeeetc.).
Disse avtalene
elleragreements
dokumentene
kan omfatte:
entities
etc.). These
or documents
may include:
l Forventninger
Expectations that
relationships meetoppfyller
the OECDOECDs
Guidelines
for MNEsfor
and/or
ombusiness
at forretningsforbindelser
retningslinjer
the Guidanceselskap
or aligned
standards.
flernasjonale
og/eller
veilederen eller likelydende standarder.
l Forventninger
Expectations about
transparency,
and reporting
by the business
om åpenhet,
tilsyn monitoring
og rapportering
hos forretningsforbindelsen.
relationships.
Spesifikasjon om hvorvidt/hvordan forretningsforbindelsene forventes å videreføre
l forventningene
Specification about
whether/how
the business relationships
areleverandørkjeden
expected to
til sine
egne forretningsforbindelser
gjennom
eller
cascade requirements to their own business relationships through the supply chain
verdikjeden.
or value
chain. på etterlevelse av OECDs retningslinjer som kan føre til at kontrakten avsluttes.
Hvilke
mangler
l Grounds for terminating the contract due to failure to meet expectations regarding
De avdelingene som har ansvar for å ta avgjørelser om nye forretningsforbindelser kan vurdere
OECD
Guidelinesfør
forde
MNEs.
kriterierthe
rundt
ansvarlighet
inngår et nytt forretningsforhold. Dette kan gjøres ved å bruke

5

•
•
•
•

Departments
in charge ofanbudskriterier
making decisions
on new businesssom
relationships
may consider
RBC
prekvalifikasjonsprosesser,
eller screeningkriterier
innehar temaer
om ansvarlig
criteria
before entering a new business relationship. This may be done through the application
næringsliv.
of
pre-qualification
processes,
bidding criteria,
screening
which
intokunder
account
I mange
tilfeller vil en
forretningsforbindelse
(for or
eksempel
en criteria
leverandør)
hatakes
mange
og
RBC
issues.
kanskje levere tjenester og produkter til flere bransjer. Tar man hensyn til dette kan det i noen tilfeller
In many
instances a business
(suchbedriftens
as a supplier)
have many customers
and may
være
uhensiktsmessig
eller en relationship
byrde å pålegge
egnewill
forventninger
på leverandører/forprovide services and uten
products
to more
than one eller
industry
sector.motstridende
With this in forventninger
mind, in somesom
inretningsforbindelsen,
å se hen
til eksisterende
potensielt
stances
it may
be impractical
or burdensome
for kan
an enterprise
impose
its own expectations
of its
er
kommet
fra andre
kunder/relasjoner.
Bedrifter
håndtere to
denne
utfordringen
ved å:
suppliers/business
without
considering
existing ormed
potentially
expectations
Tilpasse segrelationships
internasjonale
og industrielle
standarder
hensynconflicting
til aktsomhets
placedvurderinger
on the business
relationship
by
their
other
customers/relationships.
Enterprises
can address
i leverandørkjeden.
this challenge
by:
samarbeide med andre bransjeaktører om felles forventninger til forretnings
l partnere,
aligning with
and industry-wide
standards
with respectogtorapporterings
supply chain
blantinternational
annet gjennom
felles retningslinjer
for ansvarlighet
due diligence
rammeverk.
se vedlegg Q12
expectations.
l samarbeide
collaboratingmed
withforretningsforbindelser
other industry actors on
common
of business
om
hvordanexpectations
man kan redusere
motstridende
relationships,
including through
common
RBC policies
andflere
reporting
krav,
og strømlinjeforme
krav med
andre kunder,
og finne
tiltak, frameworks.
retningslinjer eller
usee Annex Q12
programmer
å enes om.
l engaging with business relationships on how to reduce conflicting requirements and
streamline them across customers, and specifying additional initiatives, policies, or
programs for mutual recognition.

•
•
•
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A.2
A.2
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OG VURDER
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PÅVIRKNING/SKADE
OPERATIONS,
PRODUCTS
SERVICES
UT FRA EGEN VIRKSOMHET, LEVERANDØRKJEDE OG
FORRETNINGSFORBINDELSER
Carry out a broad scoping exercise to identify all areas of the business, across its operations and
relationships, including in its supply chains, where RBC risks are most likely to be present and
Innarbeid
forventninger
ogII,retningslinjer
rundt ansvarlig næringsliv i alle avtaler med
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significant.
usee Section
2.1
leverandører og forretningsforbindelser. se del II, 2.1
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Q19.exercise
Hva menes
med
analyse
og hvor bred bør en slik analyse være?  se del II, 2.1
be? u
see Section
II, 2.1
Denne analysen
er ment
å være
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across
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egenoperations
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og produktlinjer)
ogbusiness
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activitiesaktiviteter
and product
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eller
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være bredtoog
enand
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(including
all stages
of the supply
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or value chain).
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bevære
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to
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del II, 2.2),
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på II,den
siden
til
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to enableVurderingen
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(under
Section
2.2),andre
on the
other
en merrefers
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der man
forsøker
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prioritert
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til en
hand,
to a more
in-depth
process
thatå seeks
to identify
and evaluate
prioritised
risks related
see Annex
Q23-Q28
to
a specific
business activityeller
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bestemt
forretningsaktivitet
forhold. seuvedlegg
Q23-28
How
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is undertaken
in practice,
respect
scoping karakter,
risks across
business
Hvordan
analysen
gjennomføres
i praksisparticularly
vil variere with
i henhold
til to
bedriftens
særlig
det å
relationships
willgjennom
vary according
to the characteristics of an enterprise.
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forretningsforbindelser.
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rely on
market-research
services andog
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FOREXAMPLE,
EKSEMPELankan
en institusjonell
investor
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markedsundersøkelser
andre
5 FOR

external
society reports, media
etc.)etc.)
to scope
for risks inrisiko
its investment
eksterneresources
ressurser (civil
(sivilsamfunnsrapporter,
media
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i investeringsportfolio,
whereas
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structure
of its supply chain
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genporteføljen,
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kan the
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eral
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specific geographic,
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factors.
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produkteller virksomhetsfaktorer.

However,
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the oppmerksom
enterprise’s attention
(e.g. through
reports,
stakeholder
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blirtogjort
på (for eksempel
gjennom
rapporter,
interessentdialog,
ment,
grievance at
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that aeller
product
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is associated
with
particular
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en produktlinje
innsatsfaktor
er forbundet med
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risiko,
er det
risks,
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the information
other
information
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viktigitåisvurdere
denne
informasjonen
sammen alongside
med annen
informasjon
somgathered
er innsamlet
under
scoping
analysen.exercise.

BOX
WHERE
DOES
SUPPLY CHAIN
FIT INTO THE
BOKS
4. 4.
HVOR
PASSER
KARTLEGGING
AV MAPPING
LEVERANDØRKJEDE
INN I ANALYSEN
SCOPING
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OG
VURDERINGEN?
During the
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willbedrifter
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to map their
general og
I analysen
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å kartlegge
overordnede
operasjoner
operations
and the structurefor
of åtheir
supply chains
order to identify
higher-risk
strukturen
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hvilkeinaktiviteter,
geografiske
områder,
activities,eller
geographies,
products or business
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AsEttersom
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produkter
forretningsforbindelser
som utgjør
høyere risiko.
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seg inn
mot disse
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utarbeide
en mer
hones-in
on these
higher-risk
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detaljert
kartlegging
av business
faktiske, relationships
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må gjøre(continued
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ships for further
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on next page)
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BOKS 4. HVOR PASSER KARTLEGGING AV LEVERANDØRKJEDE INN I ANALYSEN
OG VURDERINGEN?
For eksempel kan en bilforhandler i analysen sin finne ut, basert på kjent informasjon
i bransjen, at batteriene sannsynligvis har høyere risiko enn de andre komponentene.
På dette tidspunktet er det lite sannsynlig at bedriften har detaljert informasjon om
bestemte underleverandører og opprinnelsesland, slik at de kan gjennomføre en
detaljert vurdering av batteriets leverandørkjede. Bedriften vil heller først samle mer
informasjon om hvor batteriene faktisk blir laget, kartlegge høyrisikotrinn i leverandørkjeden for disse produktene, de sannsynlige opprinnelseslandene for materialene
i batteriet, og kvaliteten og type aktsomhetsvurdering som er utført av underleverandører med høy risiko. Etter dette kan bedriften fortsette å prioritere individuelle
forretningsforbindelser for grundigere vurdering og handling.
For eksempel, etter å ha sett gjennom sine produktlinjer, har en skobedrift identifisert
at skinnsko er forbundet med betydelig risiko knyttet til arbeidsforhold og miljø i innfargingsprosessen. Bedriften kan da kartlegge bestemte forretningsforbindelser (for
eksempel garverier) knyttet til lærproduksjonen, for å prioritere de leverandørene som
opererer i høyere risikoområder, for videre vurdering.

Q20. Hva menes med bransjespesifikk, geografisk, produkt- og
virksomhetsspesifikk risiko? se del II, avsnitt 2.1
Det å vurdere bransjerisiko, geografisk, produkt- og virksomhetsspesifikk risiko kan være nyttig i risiko
analysen av en bedrifts egne operasjoner, så vel som forretningsforbindelser. Disse risikofaktorene
bestemmes av tidligere skade og nye problemstillinger.
Bransjerisiko er risiko som er utbredt i en bransje globalt på grunn av bransjens
egenskaper, dens aktiviteter, produkter og produksjonsprosesser. For eksempel er
utvinningssektoren ofte knyttet til risiko for betydelig fotavtrykk på miljøet og påvirkning
på lokalsamfunn. I sko- og klesbransjen, er risiko knyttet til respekt for faglige rettigheter
(fagforeningsrettigheter), helse, miljø og sikkerhet og lave lønninger utbredt.10

•

10. Se OECD (2017a) for mer informasjon om risiko i sko- og klesbransjen; se OECD (2016c) for mer informasjon om
risiko knyttet til utvinningsindustrien.
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er risiko knyttet til innsatsfaktorer eller produksjonsprosesser som brukes
• Produktrisiko
i utvikling eller bruk av bestemte produkter. For eksempel, har plagg med perler

•
•

eller broderi høyere risiko for uformell sysselsetting og farlig arbeid, og telefoner og
datamaskiner kan inneholde komponenter som står i fare for å være utvunnet fra
konfliktområder.
Geografisk risiko handler om forhold i et bestemt land som kan øke sannsynligheten for risiko
i en bransje. Geografiske risikofaktorer er generelt de som er knyttet til regelverk (for eksempel
ratifisering av internasjonale konvensjoner), styring (for eksempel inspeksjonsorganers
kapasitet, nivå på rettssikkerhet og omfanget av korrupsjon), sosioøkonomisk kontekst (for
eksempel fattigdom og utdanningsnivå, sårbarhet og diskriminering av befolkningsgrupper)
og politisk kontekst (for eksempel dersom det er konflikt).
Risiko på virksomhetsnivå er risiko knyttet til en bestemt bedrift, for eksempel
svak styring, dårlig historikk med hensyn til å respektere menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter, anti-korrupsjonsstandarder, miljøstandarder eller mangel på
kultur rundt ansvarlig næringsliv.

Q21. Hva er eksempler på informasjonskilder for skrivebordskartleggingen?
se del II, avsnitt 2.1
De fleste risikoer knyttet til bransje og produkt eller situasjoner i bestemte land er velkjente
eller kan lett leses ut fra tilgjengelig informasjon. For eksempel er det som oftest tilstrekkelig
kunnskap om farlige miljø- og helseskader knyttet til tekniske prosesser i en bransje.
Rapporter fra internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, myndighetsorganer, arbeidstakerforeninger og arbeidsgiver- og bransje
foreninger kan gi verdifull informasjon gjennom hele aktsomhetsvurderingen, men spesielt i
analysefasen. Artikler fra media kan også gi en forståelse av den lokale, regionale og nasjonale
sosiale og politiske situasjonen. se vedlegg tabell 5 for en liste over dokumentbaserte ressurser
Det er viktig for bedrifter å vurdere ressursenes nøyaktighet og troverdighet for å bruke dem
i risikovurderingen. Dette gjelder spesielt for kilder bedriften har fått av andre, for eksempel
«baseline»-vurderinger og undersøkelser utført av en partner, oppkjøpt bedrift, eller samarbeidende
bedrift og andre sekundære kilder. Dette kan gjøres gjennom å bruke ulike metoder for å sammenlikne informasjonen med andre kilder, vurdere type informasjon og dens kilde, når den
ble publisert og konsultere med tredjeparter som sivilsamfunnsorganisasjoner dersom man
er i tvil. På den annen side trenger ikke informasjon som presenteres i eksterne rapporter å bli
fullstendig verifisert før en bedrift kan bruke den som et utgangspunkt for å undersøke videre.
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TABELL 5. EKSEMPEL PÅ AVDELINGER OG FUNKSJONER SOM KAN VÆRE RELEVANTE
I GJENNOMFØRING AV AKTSOMHETSVURDERINGER
Primærkilder

lisenser, relevant regulering og lovgivning,
• Kontrakter,
virksomhetsinterne retningslinjer som beskriver lov og regelverk
som gjelder for prosjektet eller aktiviteten.

bestilt av andre parter, eller i
• «Baseline»-studier/konsekvensanalyser
tidligere faser av prosjektet.
produsert av myndighetsorganer om sysselsetting,
• Data
fattigdomsnivåer, helse og utdanningsstandarder, lønn,
arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet, etc.

Sekundære kilder

data om inntekt og fattigdom (dette kan være
• Folketellinger,
upålitelig i noen utviklingsøkonomier).
• Kartlegging av land og annen informasjon om prosjektet eller aktiviteten.
samlet gjennom geografiske
• Nøkkelindikatorer
informasjonssystemer, kart og andre kilder.
eksisterende materiale eller arvet informasjon i tilfelle
• Annet
oppkjøp (hvis det finnes).
• Oversikter over klager og krav fra lokalsamfunn.
og indekser av akademikere, nasjonale menneske
• Studier
rettighetsinstitusjoner (NHRIer), myndigheter og industrien.
og rapporter fra mellomstatlige organisasjoner, og
• Studier
multilaterale- og bilaterale utviklingsorganisasjoner.
og indekser utviklet av sivilsamfunnsorganisasjoner, samt
• Studier
fagforeninger på bransje-, nasjonalt eller internasjonalt nivå.
om samfunnsinvesteringer eller utviklingsprogrammer
• Informasjon
knyttet til andre næringsprosjekter i området eller regionen.
foretatt av lokalsamfunn, for eksempel urfolk eller deres
• Studier
representative organisasjoner, om viktige problemstillinger som
kan være relevant for prosjektutvikling.

rapporter utarbeidet av andre bedrifter som opererer i
• Tilgjengelige
lokalområdet eller regionen.
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relationships, including in its supply chains, where RBC risks are most likely to be present and
most significant. usee Section II, 2.1
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(including all stages of the supply chain or value chain). Scoping is intended to be broad and to
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II, 2.1

• høy risiko (for eksempel konfliktområder, tilstedeværelse av sårbare grupper, svak

Scoping refers to an initial process of identification of general areas of significant risk across
rettssikkerhet,
høy grad av(e.g.
korrupsjon,
an enterprise’s
own operations
activitiesetc.).
and product lines) and its business relationships
Operasjonen
eller
forretningsforholdet
harchain).
en aktivitet
ellerisproduksjonsprosess
som
harto
(including all stages of the supply chain or value
Scoping
intended to be broad
and
høy
risiko
(preget
av
høy
grad
av
uformelle
ansettelser,
bruk
av
farlige
kjemikalier,
bruk
serve as an initial exercise to enable prioritisation. Assessment (under Section II, 2.2), on the other
av tungt
etc.).process that seeks to identify and evaluate prioritised risks related
hand, refers
to a maskineri,
more in-depth
Det
er
identifisert
risiko
en tidligere vurdering.
usee Annex Q23-Q28
to a specific business activity ori relationship.
Det erscoping
viktig at
forretningsforbindelser
kategoriseres
"høyrisiko"
og prioriteres
videre
How
is undertaken
in practice, particularly
withsom
respect
to scoping
risks acrossfor
business
vurdering påwill
grunnlag
av derestorisikoprofil
og ikke på
grunn
av deres forhold til bedriften.
relationships
vary according
the characteristics
of an
enterprise.

•
•

FOREXAMPLE,
EKSEMPELankan
en elektronikkbedrift
somservices
driver and
utvinning
institutional
investor maymerke
rely onleverandører
market-research
other av
5 FOR

mineralerresources
i konflikt-(civil
og høyrisikoområder
som "høyrisiko",
på tross
av at in
elektronikkbedriften
external
society reports, media
etc.) to scope
for risks
its investment
ikke har etwhereas
direkteakontraktsforhold
leverandørene.
portfolio,
retailer may mapmed
the disse
structure
of its supply chain and identify general areas of risk based on specific geographic, sectoral, product or enterprise factors.
Til tider kan det være behov for ytterligere prioritering blant forretningsforbindelser med høy
risiko. Dersom
er tilfelle
kan
bedriften,attention
mens den
jobber
medreports,
å vurdere
alle høyrisikoforHowever,
if it is det
brought
to the
enterprise’s
(e.g.
through
stakeholder
engagebindelser,
prioritere
de forretningsforbindelser
bedriften i prosent
kjøper mest
(eller de
ment,
grievance
mechanism)
that a product linesom
or subcomponent
is associated
withfraparticular
landene
den i prosent
kjøper mest
fra).
risks,
it is important
to consider
the information
alongside other information gathered during the
scoping exercise.

Q25. Hvordan kan en bedrift gjøre en vurdering av forretningsforbindelser
som ble prioritert i analysen? se del II, avsnitt 2.2

I analysen
brede risikokategorier
knyttet
til sineTHE
forretningsforbindelser.
BOXidentifiserer
4. WHEREbedriften
DOES SUPPLY
CHAIN MAPPING
FIT INTO
Vurderingen er SCOPING
en mer detaljert
evaluering avPROCESS?
de prioriterte risikoene man fant i analysen.
AND ASSESSMENT
Eksempler
på vurderinger
kan væreit will
leverandørens
egenvurderinger,
på stedet og
During
the scoping process,
be important
for enterprises toinspeksjoner
map their general
revisjoner.
Hvilken
type
vurdering
en
bedrift
bruker,
vil
avhenge
av
type
risiko.
operations and the structure of their supply chains in order to identify higher-risk
activities, geographies, products or business relationships. As the enterprise
hones-in on these higher-risk areas, it may then carry out a more detailed mapping
of its actual individual business relationships in order to identify specific relationships for further assessment. (continued on next page)
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exercise be? usee Section II, 2.1
Scoping refers to an initial process of identification of general areas of significant risk across
an enterprise’s own operations (e.g. activities and product lines) and its business relationships
(including all stages of the supply chain or value chain). Scoping is intended to be broad and to
serve as an initial exercise to enable prioritisation. Assessment (under Section II, 2.2), on the other
hand, refers to a more in-depth process that seeks to identify and evaluate prioritised risks related
usee Annex Q23-Q28
to a specific
businessOG
activity
or relationship.
KARTLEGG
VURDER
NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE
UT FRA EGEN VIRKSOMHET,
LEVERANDØRKJEDE
OG FORRETNINGSFORBINDELSER
How scoping is undertaken
in practice, particularly
with respect to scoping risks across business
relationships will vary according to the characteristics of an enterprise.
FOREXAMPLE,
EKSEMPELan institutional investor may rely on market-research services and other
FOR
external
resources
(civil society
reports,
media etc.)fortoåscope
forrisiko
risksknyttet
in its investment
Inspeksjoner
på stedet
kan være
hensiktsmessig
vurdere
til helse,
portfolio,
whereas
a
retailer
may
map
the
structure
of
its
supply
chain
and
miljø og sikkerhet, produktsikkerhet og miljøaspekter (samt annen risiko).identify general areas of risk based on specific geographic, sectoral, product or enterprise factors.
Dokumentgjennomgang kan være hensiktsmessig når du vurderer bedriftens
overholdelse
av finansielle
rapporteringsstandarder.
However,
if it is brought
to the enterprise’s
attention (e.g. through reports, stakeholder engagement, grievance
mechanism)
that
a
product
line or subcomponent
is associated
with når
particular
Intervju med arbeidstakere og fokusgruppediskusjoner
kan være
hensiktsmessig
du
risks, it vurderer
is important
to consider
information alongsidesærlig
other information
duringsom
the
arbeidsmiljø
og the
menneskerettighetsrisiko,
med hensyngathered
til de risikoene
scopingerexercise.
sensitive og generelt udokumenterte. Det er viktig å forstå at arbeidstakere kanskje ikke
føler seg komfortable med å svare ærlig foran ledelsen. Derfor kan det være behov for at
intervjuer og fokusgruppediskusjoner i noen tilfeller blir utført av pålitelige tredjeparter.
Interessentdialog
konsultasjoner
med relevante
sivilsamfunnsorganisasjoner
kan
BOX 4. WHERE og
DOES
SUPPLY CHAIN
MAPPING
FIT INTO THE
være hensiktsmessig
når
du
vurderer
bedriftens
negative
påvirkning
på
lokalsamfunn.
SCOPING AND ASSESSMENT PROCESS?

5

•
•
•
•

During the scoping process, it will be important for enterprises to map their general

Q26. Hva kan
en vurdering
forretningsforbindelser
hvem skal
operations
and theav
structure
of their supply chains dekke
in orderog
to identify
higher-risk
gjennomføre
vurderingene?
se
del
II,
2.2

activities, geographies, products or business relationships. As the enterprise
hones-in
onrisikoer
these higher-risk
areas, itdekke
may then
carry out a more detailed mapping
For de fleste
typer
vil en vurdering
følgende:
of itsnegativ
actual individual
relationships
in order
identify specific
relationReell
påvirkningbusiness
eller risiko
for påvirkning
somtobedriftens
forretningsforbindelser
ships
for
further
assessment.
(continued
on
next
page)
har forårsaket eller bidratt til (for eksempel usikker håndtering av kjemikalier og betaling
av bestikkelser til myndigheter), inkludert de som er knyttet til fremtidige prosjekter eller
aktiviteter.
Forretningsforbindelsenes kapasitet og villighet til å utføre aktsomhetsvurdering.
Hvorvidt aktsomhetsvurderingen er tilstrekkelig utført, og hvorvidt bedriften eller
forretningsforbindelsen
harGUIDANCE
iverksatt tilstrekkelige
tiltak for
å forhindre
og avbøte negativ
OECD DUE DILIGENCE
FOR RESPONSIBLE
BUSINESS
CONDUCT
påvirkning (for eksempel retningslinjer, 61
styringssystemer for «compliance», vurderinger
av underleverandører, oppgradering av anlegg, tilgang til klagemekanismer).

•
•
•

Det er nyttig at de som utfører vurderingene, innehar følgende kompetanse:
Ekspertise på de relevante risikoområdene bedriften vurderer (for eksempel
menneskerettigheter, helse og sikkerhet, korrupsjon), inkludert kunnskap om den beste
metodikken for å identifisere reell og potensiell negativ påvirkning i lokal kontekst.
Kunnskap om internasjonale og nasjonale standarder knyttet til den negative
påvirkningen.
Mulighet til å gjennomføre vurderingen i lokal kontekst (for eksempel språkkunnskaper).
Det er ikke sannsynlig at en og samme person vil ha overnevnte kompetanse på tvers av alle
risikoområder og kontekster. Derfor kan det være lurt at vurderinger utføres av team som til
sammen har den overnevnte kompetansen.

•
•
•
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IDENTIFY AND ASSESS ACTUAL AND POTENTIAL
ADVERSE IMPACTS ASSOCIATED WITH THE ENTERPRISE’S
OPERATIONS, PRODUCTS OR SERVICES
KARTLEGG
OGexercise
VURDER NEGATIV
PÅVIRKNING/SKADE
UTbusiness,
FRA EGEN VIRKSOMHET,
Carry out a broad
scoping
to identify
all areas of the
across its operations and
OGwhere
FORRETNINGSFORBINDELSER
relationships, including inLEVERANDØRKJEDE
its supply chains,
RBC risks are most likely to be present and
most significant. usee Section II, 2.1
Q27. Når skal forretningsforbindelser vurderes? se del II, 2.2
Q19. What
is meant
by scoping
and how
broad should an enterprise’s scoping
Bedrifter
oppfordres
til å gjennomføre
vurderinger:
exercise be? usee Section II, 2.1

•

A.2

av eksisterende forretningsforbindelser med høy risiko (det vil si forretningsforbindelser
Scopingsom
refers
to an initial
process
of identification
general
areas
involverer
geografiske
områder,
produkterofeller
bransjer
somofersignificant
knyttet til risk
høy across
risiko
an enterprise’s
own
operationssom
(e.g.ennå
activities
product lines) and its business relationships
for negativ
påvirkning)
ikke erand
vurdert.
(including all stages of the supply chain or value chain). Scoping is intended to be broad and to
før inngåelse av nye
høyrisiko
forretningsforbindelser
i siste produksjonsledd
l
AND
ASSESS
ACTUAL
POTENTIAL
serveIDENTIFY
as an initial exercise
to enable
prioritisation.
AssessmentAND
(under Section
II, 2.2), on the other
når omstendighetene rundt en forretningsforbindelse med høy risiko har endret seg.
hand, refers to IMPACTS
a more in-depth process
that seeks to identify
and evaluate
risks related
ADVERSE
ASSOCIATED
WITH
THE prioritised
ENTERPRISE’S
I noen
tilfeller
er risiko
for negativ
påvirkningusee
så utbredt
i en bestemt region, at det å vurdere
Annex Q23-Q28
to
a specific
business
activity
or relationship.
OPERATIONS,
PRODUCTS
OR
SERVICES
forretningsforbindelser
enkeltvis
ikke gir particularly
noen ny informasjon.
Dersom
det errisks
tilfelle
kan bedriften
How
scoping is undertaken
in practice,
with respect
to scoping
across
business
velge
å
umiddelbart
fokusere
på
å
forebygge
og
avbøte
negativ
påvirkning.
relationships will vary according to the characteristics of an enterprise.

•
•

EKSEMPEL
kan
en bedrift
få kunnskap
om
trakassering
er utbredt
i en fri- and
EXAMPLE,
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market-research
services
and
other
Carry 5
out FOR
aFOR
broad
scopingan
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to identify
all
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handelssone/eksportorientert
sone.
Siden
bedriften
vetscope
hvor vanskelig
det
er
å identifisere
external
resources
(civil
society
reports,
media
etc.)
to
for
risks
in
its
investment
relationships, including in its supply chains, where RBC risks are most likely to be present and
konkrete whereas
hendelser
med seksuell
trakassering,
kan of
denitsvelge
å ikke
vurdere
leverandørene
portfolio,
a retailer
may map
the structure
supply
chain
and identify
genmost significant.
usee Section II, 2.1
først, men heller oppfordre leverandørene til å iverksette tiltak for å forhindre seksuell tra-

eral areas of risk based on specific geographic, sectoral, product or enterprise factors.
kassering (for eksempel kursing av ledelsen).
However,
if it is brought
to the and
enterprise’s
attention
(e.g. through
reports, stakeholder
Q19. What
is meant
by scoping
how broad
should
an enterprise’s
scopingengageI noengrievance
tilfeller
foreligger
detII,allerede
troverdige
av forretningsforbindelser.
Dersom
ment,
mechanism)
that
linevurderinger
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is associated with particular
exercise
be? u
see
Section
2.1 a product
det erit is
tilgjengelig,
oppfordres
bedrifter
til å gjennomgå
sine information
funn, og deretter
fokusere
på
risks,
important
to
consider
the
information
alongside
other
gathered
during
theå
Scoping refers to an initial process of identification of general areas of significant risk across
forebygge
eller avbøte identifisert negativ påvirkning og følge med på fremgangen.
scoping
exercise.
an enterprise’s own operations (e.g. activities and product lines) and its business relationships
(including all stages of the supply chain or value chain). Scoping is intended to be broad and to

Q28. Hvordan kan bedrifter vurdere forretningsforbindelser de ikke har
serve as an initial exercise to enable prioritisation. Assessment (under Section II, 2.2), on the other
kontraktsforhold
se del that
II,CHAIN
2.2
process
BOXto4.a WHERE
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THE
hand,
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more med?
in-depth
seeksMAPPING
to identify and
evaluate
prioritised risks related

Deta specific
finnes ulike
verktøy
ogAND
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foruåsee
vurdere
med høy risiko,
SCOPING
ASSESSMENT
PROCESS?
Annex forretningsforbindelser
Q23-Q28
to
business
activity
or relationship.
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å
overvinne
utfordringer
knyttet
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synlighet
og
innflytelse,
når
bedriften
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How scoping
undertaken
in practice,
with
to scoping
risksgeneral
across
business
Duringisthe
scoping process,
it willparticularly
be important
for respect
enterprises
to map their
har
et
kontraktsforhold.
operations
and
the structure
their supply chains
in order to identify higher-risk
relationships
will vary
according
to theofcharacteristics
of an enterprise.

activities,
geographies,
products
or business
As the
enterprise
FOR
EKSEMPEL,
å forbedre
synligheten,
kanrelationships.
bedrifter:
EXAMPLE,
anforinstitutional
investor
may rely
on
market-research
services
and other
5 FOR
hones-in on these higher-risk areas, it may then carry out a more detailed mapping

•

external
resources (civil society
media etc.)
toerscope
for risksforinatitsbedriften
investment
be forretningsforbindelser
omreports,
å gi informasjon
som
nødvendig
kan
of its actual individual business relationships in order to identify specific relationportfolio,
whereas
a
retailer
may
map
the
structure
of
its
supply
chain
and
identify
genvurdere
risiko
knyttet
til
deres
leverandører
og
forretningsforbindelser,
som
informasjon
ships for further assessment. (continued on next page)
eralom
areas
of risk based on og
specific
geographic, eller
sectoral,
product or enterprise
underleverandører
underentreprise,
opprinnelsesland.
Bedrifterfactors.
kan opprette
og
bruke
rapporteringsmaler
som
er
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for
bransjen,
for
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redusere
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byrde
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However, if it is brought to the enterprise’s attention (e.g. through reports, stakeholder
engageforretningsforbindelsene.
se
vedlegg
Q12
ment, grievance mechanism) thata product line or subcomponent is associated with particular
11
en eksisterende
eller alongside
«chain of custody»-ordning
for å synliggjøre
risks, it bruke
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other information gathered
during the
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mest
relevant for
scoping exercise.
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BOX 4. WHERE DOES SUPPLY CHAIN MAPPING FIT INTO THE
SCOPING AND ASSESSMENT PROCESS?
During
scoping
be important
for enterprises
map their
general
11. Sporbarhet
er the
prosessen
somprocess,
omfatteritatwill
bedrifter
sporer råvarer,
materialer ogtoprodukter
gjennom
leverandørkjeden.
operations and the structure of their supply chains in order to identify higher-risk
activities, geographies, products or business relationships. As the enterprise
hones-in
on these higher-risk
areas, it may then carry FOR
out aANSVARLIG
more detailed
mapping
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of its actual individual business relationships
in
order
to
identify
specific
relation68
ships for further assessment. (continued on next page)

KARTLEGG OG VURDER NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE UT FRA EGEN VIRKSOMHET,
LEVERANDØRKJEDE OG FORRETNINGSFORBINDELSER

For å vurdere forretningsforbindelser lenger ned i leverandørkjeden, kan bedriften, der det er mulig:
bruke eksisterende troverdige vurderinger av forretningsforbindelser lenger ned i
leverandørkjeden, for eksempel vurderinger som er delt gjennom et samarbeidsinitiativ
eller videresendt i kjeden gjennom det som kalles «cascading disclosure» eller «flow
down provisions»12 i skrevne kontrakter og avtaler.
dersom det ikke foreligger troverdige vurderinger, gjennom informasjon som
er videresendt i kjeden, eller gjennom sporbarhet, kan bedriften identifisere
forretningsforbindelser den har felles med andre i bransjen, for å gjennomføre eller
bestille vurdering av felles forretningsforbindelser.
vurdere aktsomhetsvurderingen til forretningsforbindelser som opererer på viktige
kontrollpunkt i leverandørkjeden. se boks 5

•
•
•

BOKS 5. INVOLVERING AV FORRETNINGSFORBINDELSER SOM OPERERER PÅ KONTROLLPUNKT I LEVERANDØRKJEDEN
Bedrifter kan identifisere kontrollpunkt (noen ganger kalt «innsnevringer» eller «choke points») ved
å se etter:
sentrale endringspunkter i leverandørkjeden der sporbarhet eller «chain of custody»informasjon kan aggregeres eller gå tapt.

•
aktører, for eksempel der det er relativt få bedrifter som prosesserer eller håndterer et
• antall
betydelig antall innsatsfaktorer som de sender videre ned en leverandørkjede.
• det stedet mot slutten av leverandørkjeden der bedriftene har størst innflytelse.
i kjeden der system- og revisjonsprogrammer allerede eksisterer, for å utnytte disse
• steder
systemene og unngå duplisering.

Bedrifter på «kontrollpunkt» vil sannsynligvis ha større synlighet og/eller innflytelse over sine egne
leverandører og forretningsforbindelser lenger ned i leverandørkjeden enn virksomheter nærmere
forbrukere eller sluttbrukere. Det å gjennomføre aktsomhetsvurderinger på bedrifter på kontrollpunkt
for å avgjøre om de igjen gjør aktsomhetsvurderinger i tråd med denne veiledningen, kan gi større tro
på at risiko for skade direkte forbundet med leverandører er identifisert, forebygget og avbøtet. Det å
identifisere og engasjere kontrollpunkt kan utføres gjennom: å inkludere i kontrakter med leverandør og
forretningsforbindelser; krav om at kontrollpunkt identifiseres (konfidensielt); og ved å spørre leverandører/forretningsforbindelser om å handle med «kontrollpunktsbedrifter» som etterlever forventningene i
denne veilederen. Og i tillegg ved å bruke konfidensielle informasjonsdelingssystemer på leverandører
og/eller gjennom bransjeomfattende ordninger som gir informasjon om aktører lenger ned i leverandørkjeden. (konfidensielt); og ved å spørre leverandører/forretningsforbindelser om å handle med «kontrollpunktsbedrifter» som etterlever forventningene i denne veilederen. Og i tillegg ved å bruke konfidensielle informasjonsdelingssystemer på leverandører og/eller gjennom bransjeomfattende ordninger som
gir informasjon om aktører lenger ned i leverandørkjeden.

12. «Cascading disclosure» refererer til når en bedrift gir informasjon til kunden, som igjen gir det videre til sin
kunde; en «flow down provision» er en leveranse som inngår i en kontrakt som er inkorporert i kontrakter med
underleverandører.
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IDENTIFY AND ASSESS ACTUAL AND POTENTIAL
ADVERSE IMPACTS ASSOCIATED WITH THE ENTERPRISE’S
OPERATIONS, PRODUCTS OR SERVICES
KARTLEGG OG VURDER NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE UT FRA EGEN VIRKSOMHET,

Carry out a broad scopingLEVERANDØRKJEDE
exercise to identify
areas of the business, across its operations and
OG all
FORRETNINGSFORBINDELSER
relationships, including in its supply chains, where RBC risks are most likely to be present and
most significant. usee Section II, 2.1
Vurder bedriftens involvering i faktisk eller potensiell negativ påvirkning for å fastslå riktig
respons. Vurder spesifikt om bedriften: (a) forårsaket (eller ville forårsaket) den negative på
Q19. What is meant by scoping and how broad should an enterprise’s scoping
virkningen; eller (b) bidro (eller ville bidratt) til den negative påvirkningen; eller om (c) den
exercise be? usee Section II, 2.1
negative påvirkningen er (eller ville vært) direkte forbundet med bedriften, produkter eller
Scoping refers to an initial process of identification of general areas of significant risk across
tjenester
fra en forretningsforbindelse. se del II, 2.3
an enterprise’s own operations (e.g. activities and product lines) and its business relationships
(including all stages of the supply chain or value chain). Scoping is intended to be broad and to
Q29. Hva menes med negativ påvirkning som en bedrift har "forårsaket" eller "bidratt
serve as an initial exercise to enable prioritisation. Assessment (under Section II, 2.2), on the other
til", eller som er "direkte forbundet med" dens virksomhet, produkter eller
hand, refers to a more in-depth process that seeks to identify and evaluate prioritised risks related
tjenester
en forretningsforbindelse?
del Q23-Q28
II, 2.3
se
Annex
to
a specificfra
business
activity or relationship. usee
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the characteristics of an enterprise.

A.2

IDENTIFY
AND
ACTUAL
AND
POTENTIAL
FOREXAMPLE,
EKSEMPEL an
dersom
enASSESS
bedrift
diskriminerer
eller
etniske
minoriteter
i ansettelser
institutional
investor
may relykvinner
on market-research
services and
other
5 FOR

eller hvisresources
en bedrift(civil
betaler
bestikkelse
en utenlandsk
offentlig
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bruken
underentreprise
økte risikoattention
for overdreven
overtidreports,
hos produsenten.
However,
if it isavbrought
to the enterprise’s
(e.g. through
stakeholder engagement, grievance mechanism) that a product line or subcomponent is associated with particular
risks, it is important to consider the information alongside other information gathered during the
scoping exercise.
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BOX 4. WHERE DOES SUPPLY CHAIN
70MAPPING FIT INTO THE
SCOPING AND ASSESSMENT PROCESS?

During the scoping process, it will be important for enterprises to map their general

Carry out a broad scoping exercise to identify all areas of the business, across its operations and
relationships, including in its supply chains, where RBC risks are most likely to be present and
most significant. usee Section II, 2.1
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However, if it is brought to the enterprise’s attention (e.g. through reports, stakeholder engagesom er involvert i bedriftens koboltkjøp (det vil si med smelteverk, forhandler, samt gruvement, grievance mechanism) that a product line or subcomponent is associated with particular
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risks, it is important to consider the information alongside other information gathered during the
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61 aktsomhetsvurderinger og skritt som tas for
dersom situasjonen utvikler seg, og i hvilken grad
å håndtere identifisert risiko og skade reduserer risiko for at skaden oppstår.
4. WHERE
DOESmest
SUPPLY
CHAINnegativ
MAPPING
FIT INTO
GenereltBOX
forårsaker
en bedrift
sannsynlig
påvirkning
nårTHE
det er snakk om aktiviAND ASSESSMENT
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og er direkte PROCESS?
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enmap
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During the scoping
process,
willgjennom
be important
for enterprises
their virksomhet
general
gjennom
en
forretningsforbindelse.
operations and the structure of their supply chains in order to identify higher-risk
activities, geographies, products or business relationships. As the enterprise
hones-in on these higher-risk areas, it may then carry out a more detailed mapping
of its actual individual business relationships in order to identify specific relationships for further assessment. (continued on next page)
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KARTLEGG OG VURDER NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE UT FRA EGEN VIRKSOMHET,
LEVERANDØRKJEDE OG FORRETNINGSFORBINDELSER

Ovennevnte karakteriseringer er ikke ment å overstyre eventuelle juridiske ansvarsprosesser.
Nasjonal lovgivning kan ha spesifikke tilnærminger eller regler for å bestemme forholdet til skaden,
for å plassere juridisk ansvar. For eksempel vil bedrifter som er dømt for ulovlige bestikkelser anses å
ha forårsaket eller bidratt til skaden i henhold til nasjonal korrupsjonslovgivning.

Q30. Hvorfor har det noen betydning på hvilken måte en bedrift er involvert med
negativ påvirkning? se del II, 2.3
Forholdet mellom en bedrift og negativ påvirkning (det vil si om den har forårsaket eller bidratt
til, eller om bedriften er direkte forbundet gjennom en forretningsforbindelse) er et viktig hensyn
som avgjør hvordan en bedrift skal reagere på en påvirkning, og om bedriften er ansvarlig for å
rette opp, eller samarbeide om å rette opp. se figur 2
FIGUR 2. HÅNDTERING AV NEGATIV PÅVIRKNING

NEGATIV
PÅVIRKNING

FORÅRSAKET

BIDRATT TIL

av bedriften

av bedriften

RETT OPP
reell negativ
påvirkning
STANS ELLER
FOREBYGG
potensiell negativ
påvirkning

STANS ELLER
FOREBYGG
bidrag

DIREKTE FORBUNDET
gjennom bedriftens virksomhet,
varer eller tjenester levert
av en forretningsforbindelse

Bruk INNFLYTELSE
for å redusere
gjenstående skade
i størst mulig grad

Bruk INNFLYTELSE
for å få bedriften
som forårsaker
skaden til å
forebygge eller
redusere skaden

Note: Mer konkret veiledning rundt håndtering av menneskerettighetsbrudd finnes i OECD (2011), kapittel IV.
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A.2
IDENTIFY AND ASSESS ACTUAL AND POTENTIAL
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OPERATIONS,
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SERVICES
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However, if it is brought to the enterprise’s attention (e.g. through reports, stakeholder engagement, grievance mechanism) that a product line or subcomponent is associated with particular
risks, it is important to consider the information alongside other information gathered during the
scoping exercise.

BOX 4. WHERE DOES SUPPLY CHAIN MAPPING FIT INTO THE
SCOPING AND ASSESSMENT PROCESS?
During the scoping process, it will be important for enterprises to map their general
operations and the structure of their supply chains in order to identify higher-risk
activities, geographies, products or business relationships. As the enterprise
hones-in on these higher-risk areas, it may then carry out a more detailed mapping
of its actual individual business relationships in order to identify specific relationships for further assessment. (continued on next page)
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14. Når det gjelder prioritering av menneskerettigheter, er alvorlighetsgraden viktigere enn sannsynligheten.
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A.3
CEASE, PREVENT AND MITIGATE ADVERSE IMPACTS

A.3
A.3
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whoEXAMPLE
solicited bribes can mitigate impact of bribery.
EKSEMPEL
5 FOR

å samarbeide
i høyrisikoområder
for åareas
trenetolokale
bedrifter
i å stå
bestikkelser,
• Det
Engaging
in collective
action in high-risk
train local
entities
on imot
resisting
samt styrke myndighetens kapasitet til å overvåke og håndheve anti-bestikkelseslover,
l

solicitation of bribes and improving local government capacity to monitor and
kan
bidraanti-bribery
til å forhindre
fremtiden.
enforce
lawsbestikkelser
can help toi prevent
bribery in the future.
å samarbeide
påtalemyndigheter
å bekjempe
og rapportere
l Det
Co-operating
withmed
criminal
prosecutions onom
bribery
and dulybestikkelser
reporting officials
hvilke
tjenestepersoner
ba om
bestikkelser
kan redusere effekten av bestikkelse.
who solicited
bribes cansom
mitigate
impact
of bribery.

•

OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
74

OECDS VEILEDER FOR AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV
74
OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
74

the enterprise’s assessment of its involvement with adverse impacts. Develop and implement
plans that are fit-for-purpose to prevent and mitigate potential (future) adverse impacts.
usee Section II, 3.1
Q32. What is the difference between preventing adverse impacts and mitigating
adverse impacts? usee Section II, 3.1
Prevention refersSTANS,
to activities
that are
intended
to NEGATIV
avoid anPÅVIRKNING/SKADE
adverse impact occurring in the first
FOREBYGG
ELLER
REDUSER
place (e.g. which reduce the risk of an adverse impact occurring); whereas mitigation refers to
activities that reduce the impact when an adverse impact does occur. Prevention is the primary
goal of due diligence.

Q33. Hva er forskjellen mellom å forebygge negativ påvirkning og avbøte negativ
FOR EXAMPLE
5
påvirkning?
se del II, 3.1
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dulystoffer.
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who solicited bribes
can mitigate
impact
bribery.
av anlegg:
Noen skader
kanofbare
forebygges ved å investere i anleggs- og
• Oppgradering
utstyrsforbedringer. Slike investeringer kan omfatte: belysning, ventilasjon, tilgang til
brannutganger, nytt maskineri, teknologi for å kontrollere skade, etc.

Utvikling av retningslinjer og tilhørende protokoller for gjennomføring,
• Retningslinjer:
kan i seg selv være et middel for å hindre skade fra å oppstå. For eksempel kan

•
•
•

retningslinjer mot å diskriminere i ansettelsesprosessen og andre prosesser rundt
ansettelser, bidra til å forbygge diskriminering. se del II 1.1-1.2
Opplæring: Effektiv opplæring av arbeidstakere, ansatte og ledelse kan forhindre at
skade oppstår. Opplæring kan dekke et bredt spekter av problemstillinger, slik som, men
ikke begrenset til, bedriftens retningslinjer og protokoller, forpliktelser knyttet til lover
og regler, sikker håndtering av maskiner, kjemikalier, etc., og bevisstgjøring på hvordan
identifisere risiko. se del II, 1.2 (f ); 1,3 (d)
Røde flaggsystemer: Dette innebærer å identifisere «røde flagg» eller risikoindikatorer,
og utvikle prosedyrer som bedriften skal følge hvis det er identifisert risiko for å forårsake
eller bidra til skade.
Adressere systemiske problemstillinger: Bedrifter har fortsatt ansvar for å motvirke skade
de forårsaker eller bidrar til, selv om systemiske problemstillinger er utbredt der de har
virksomhet. Selv om det ikke er bedriftens ansvar å løse systemiske problemstillinger
OECD DUE DILIGENCE
GUIDANCE
RESPONSIBLE
CONDUCTkan være
på samfunnsnivå,
kan bedrifter
finne utFOR
at det
å håndtereBUSINESS
slike utfordringer
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effektivt for å forebygge eller avbøte skade. se boks 6 for utdypende informasjon
om hvordan håndtere systemisk risiko
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BOKS 6. ADRESSERE SYSTEMISKE PROBLEMSTILLINGER
Systemiske problemstillinger er problemstillinger eller utfordringer som er utbredt i en spesifikk
kontekst og som oppstår som følge av grunnleggende problemer utenfor bedriftens umiddelbare
kontroll. Men det øker allikevel risikoen for negativ påvirkning i bedriftens egen virksomhet eller
leverandørkjede. Systemisk risiko kan oppstå på grunn av styringssvikt, og myndighetenes manglende
oppfyllelse av sin plikt til å håndheve lover og beskytte menneskerettigheter. Eksempel på systemiske
problemstillinger er dårlig skoletilgang og høy grad av fattigdom, som kan øke risiko for barnearbeid, omfattende bestikkelser og korrupsjon blant myndigheter, systematisk diskriminering av
minoritetsgrupper og utbredt trakassering og misbruk av kvinner og jenter i samfunnet. Selv om
bedrifter ikke er ansvarlige for myndighetenes svikt, vil beslutningen om å gjennomføre aktiviteter i
en kontekst der det er systemisk risiko styrke hvilken type, og omfanget av, aktsomhetsvurderinger
som må gjennomføres. Det finnes en rekke måter bedrifter kan takle risiko knyttet til systemiske
problemstillinger. For eksempel kan bedrifter:
på tvers av bransjer - Systemisk risiko berører ofte mange bransjer innenfor en
• Samarbeide
gitt kontekst. Derfor kan bedriftene velge å samordne seg og samarbeide på tvers av bransjer
for å skalere opp effektive forebyggende og avbøtende tiltak. På denne måten blir problemet
ikke bare dyttet fra en bransje til en annen.*

myndigheter – Ved å erkjenne at det er juridiske og praktiske begrensninger
• Engasjere
der myndighetene ikke oppfyller sin plikt til å beskytte, kan bedrifter bruke sin innflytelse

på myndigheter (lokalt eller nasjonalt) for å oppmuntre til endring, for eksempel gjennom
bedre håndheving av lover og reguleringer, eller tilrettelegging for ansvarlig næringsliv. Dette
kan gjøres gjennom en rekke tiltak, for eksempel åpne brev til myndighetene, engasjement
gjennom flerpartsinitiativ, dialogdeltakelse, etc. Bedrifter kan også engasjere seg med
myndigheter i egne land og oppfordre dem til å være talspersoner for ansvarlig næringsliv.

eksisterende, effektive tiltak - For felles bransjerisiko kan bedrifter
• Identifisere
kanskje trekke på anbefalte forebyggende og avbøtende tiltak utviklet av myndigheter,

bransjeforeninger, flerpartsinitiativ eller andre i bransjen. Gjennom å identifisere eksisterende
initiativ og deres mål, kan bedriften få hjelp til å forstå hvordan den kan bruke eksisterende
strategier for å forebygge og avbøte systemisk risiko. For eksempel kan en bedrift knytte seg
til allerede eksisterende klageordninger i samfunnet.
Det kan ta lang tid før man oppnår resultater i arbeidet med å løse systemiske problemstillinger.
Men dette bør ikke underminere eller motvirke tiltak for å prøve å håndtere systemiske problemstillinger. Likevel bør bedrifter, som opererer i kontekster der systemiske problemstillinger fører til
skade i egen virksomhet og leverandørkjede, være forberedt på å være åpne om hvorfor de velger å
bli, og vurdere om de er i stand til på forsvarlig vis å fortsette å operere eller handle fra slike områder,
mens de gjennomfører tiltakene nevnt over. I mange tilfeller vil det være nødvendig med økt innsats
for å overvåke og forhindre negativ påvirkning i egen virksomhet eller leverandørkjede mens de
samtidig forsøker å adressere de systemiske problemstillingene.
* For eksempel, i sammenhenger der barnearbeid er en systemisk risiko, kan det være enkelt å eliminere barnearbeid
fra en bransje og skyve barna inn i sysselsetting i en annen. Derfor oppfordres det til tverrsektorielle tilnærminger.
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Utvikle og implementere planer basert på bedriftens prioritering (se avsnitt 2.4), for å
forsøke å forebygge eller avbøte faktisk eller potensiell negativ påvirkning på ansvarlig
næringsliv, som er direkte forbundet med bedriftens virksomhet, produkter eller tjenester
fra forretningsforbindelser. se del II, 3.2
Q34. Hvordan kan en bedrift forsøke å forebygge og avbøte faktisk eller potensiell
negativ påvirkning som er direkte forbundet med egen virksomhet, produkter
eller tjenester fra forretningsforbindelser?se del II, 3.2
Forventningen om at bedrifter forsøker å forebygge eller avbøte negativ påvirkning, direkte knyttet
til deres virksomhet, produkter eller tjenester fra forretningsforbindelser, er ikke ment å flytte ansvar
fra bedriften som forårsaker eller bidrar til negativ påvirkning over på bedriften den har en forretningsforbindelse med.15 Ansvaret for påvirkningen forblir hos enheten eller enhetene som forårsaker
eller bidrar til påvirkningen.16 Men selv om bedriften kanskje ikke kan håndtere påvirkningen selv, bør
den forsøke å få sin forretningsforbindelse til å forebygge eller avbøte skaden.se del I, Kjennetegn
på aktsomhetsvurderinger - Aktsomhetsvurderinger flytter ikke ansvar
I den forbindelse kan handlinger som forsøker å forebygge og avbøte negativ påvirkning fra en
forretningsforbindelse inkludere:
Endring av virksomheten eller aktiviteter for å forebygge og avbøte negativ påvirkning
knyttet til bedriftens forretningsforbindelser. se vedlegg Q35
Bruke innflytelse for å påvirke endring i den praksisen som forårsaker skaden(e) i den
grad det er mulig. se vedlegg Q36-37
Støtte forretningsforbindelser i forebygging eller avbøting av skade(r).  se vedlegg Q38
Avslutte forretningsforholdet.se vedlegg Q39
Adressere systemiske problemstillinger. se boks 6

•
•
•
•
•

Q35. Hvordan kan en bedrift endre sine operasjoner eller aktiviteter for å forebygge
og avbøte negativ påvirkning knyttet til forretningsforbindelser?se del II, 3.2
Mange av styringssystemene som en bedrift etablerer i henhold til del II, 1.1 i veilederen, vil forebygge
og avbøte påvirkning i leverandørkjeden enten ved å redusere sannsynligheten for å bli involvert med
høyrisikoforbindelser i første omgang, eller ved å øke innflytelsen over nye leverandører/forretningsforbindelser. Dette kan inkludere tiltak for å bygge ansvarlighet inn i forretningsforbindelsen, som å
etablere prekvalifisering eller tildelingskriterier basert på ansvarlig næringsliv.
Ytterligere tiltak som en bedrift kan iverksette for å forebygge og redusere skade knyttet til
dets forretningsforbindelse innebærer tilpasning eller endring av ulike deler av virksomheten,
produktene eller tjenester.
15. OECD (2011), kapittel II, punkt 12.
16. Ibid.
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CEASE, PREVENT AND MITIGATE ADVERSE IMPACTS
Stop activities that are causing or contributing to adverse impacts on RBC issues, based on
the enterprise’s assessment of its involvement with adverse impacts. Develop and implement
STANS, FOREBYGG
ELLER REDUSER
NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE
plans that are fit-for-purpose
to prevent
and mitigate
potential (future) adverse impacts.
usee Section II, 3.1
Q32. What
is the difference between preventing adverse impacts and mitigating
For eksempel kan det å inkorporere hensyn fra aktsomhetsvurderingen i produktdesign bidra
adverse
usee Det
Section
3.1 ved å vurdere potensiell risiko knyttet til ansvarlighet
til å unngåimpacts?
fremtidig risiko.
kan II,
gjøres

Prevention
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to avoid
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in the first
på lik linje som
man
vurderer that
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kostnad
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og i avgjørelsen
place
(e.g.skal
which
thefrarisk
of antiladverse
impact occurring); whereas mitigation refers to
om man
ta etreduce
produkt
design
utvikling.
activities that reduce the impact when an adverse impact does occur. Prevention is the primary
goal of duekan
diligence.
Q36. Hvordan
en bedrift bruke sin innflytelse?se del II, 3.2 (c) - (e)
FOR EXAMPLE
5
Innflytelse
anses å foreligge «når selskapet har evnen til å få i stand en endring i de urettmes-

17 the removal of the hazard is
l With respect
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health skaden.»
and safety
sige praksisene
til enheten
som forårsaker
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the best
to prevent
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sin vil avhenge
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detmeans
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om, graden
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eninbedrift
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med dens forretningsforbindelse
andre
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som er
spesifikke
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forretningsforl Installation of og
water
treatment
processes
may
mitigatefor
water
pollution
impacts
by
holdet.decreasing
Bedrifter kan
ulike tilnærminger
theogså
levelbruke
of effluents
in the water. i sin innflytelse.

EKSEMPEL kan bruk av innflytelse inkludere, ettersom det er relevant for bransjen og
5 FOR EXAMPLE
den
spesifikke
situasjonen:
l
Engaging
in collective
action in high-risk areas to train local entities on resisting

solicitation of
bribes
and improving local government
capacity
andog/eller
med
forretningsforbindelsen
for å oppfordre
dem tiltoåmonitor
forebygge
• Involvering
enforceskade
anti-bribery
lawsbrev,
can e-post,
help to telefonsamtaler
prevent bribery eller
in themøter
future.ansikt til ansikt med
avbøte
gjennom
på operasjonelt,
styrenivå
for officials
å uttrykke
l forretningsforbindelsen
Co-operating with criminal
prosecutions ledelseson briberyog/eller
and duly
reporting

•
•
•
•
•

bedriftens
synbribes
på ansvarlighet.
who solicited
can mitigate impact of bribery.
Bygge forventninger rundt ansvarlighet og aktsomhetsvurderinger inn i kommersielle
kontrakter.
Koble forretningsinsentiver, som for eksempel langsiktige kontrakter og fremtidige
bestillinger, til ytelse rundt ansvarlighet.
For investorer, møte opp og ta ordet på generalforsamlinger for å uttrykke holdning
til ansvarlighet, og bruke stemmeretten til å uttrykke holdning til ansvarlighet. Be om
informasjon fra, og involvere seg med, bedriftene det investeres i for å skaffe relevant
informasjon og gjøre det klart hvilke forventninger som gjelder.
Involvering med lovgivere og de som legger rammebetingelser om ansvarlighet, slik at
de kan få til endring i den bedriftspraksisen som forårsaker skaden.
Kommunisere at det er en mulighet for at forretningsforholdet avsluttes dersom
forventningene rundt ansvarlighet ikke respekteres (for eksempel gjennom
kontraktsklausuler, retningslinjer, møte med ledelsen hos forretningsforbindelsen).

Noen ganger kan en bedrift møte begrensninger i bruk av innflytelse eller kanskje ikke ha innflytelse
på egen hånd. se vedlegg Q37
OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
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17. OECD (2011), Kommentarer til Overordnede retningslinjer, punkt 19 (s. 21).
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Prevention refers to activities that are intended to avoid an adverse impact occurring in the first
FOR EXAMPLE
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handler med
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kan
og dele
felleson
krav
til ansvarlighet
• Bedrifter
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improving
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overfor
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behørig hensyn
til konkurranselovgivning.
se vedlegg
l med
Co-operating
with criminal
prosecutions on bribery
and dulyQ13
reporting officials

•
•
•

who solicited
bribes
can kan
mitigate
of bribery.
Bedrifter
i samme
bransje
jobbeimpact
på bransjeeller regionalt nivå for å identifisere og
involvere leverandører som befinner seg på felles «kontrollpunkt» i bransjens leverandørkjede.
Bedrifter kan delta i geografiske eller temaspesifikke initiativ, som forsøker å forebygge og
avbøte negativ påvirkning på de identifiserte områdene (for eksempel rundebord knyttet
til ett land, en varekategori eller en bransje, flerpartsinitiativ og programmer på bakken).
Minoritetsinvestorer kan skrive et felles brev til et selskap de investerer i, som viser
forventninger knyttet til ansvarlighet, og oppfordre selskapet til å forebygge/avbøte
påvirkning der det er relevant.

OECD DUE
DILIGENCE GUIDANCE
FOR RESPONSIBLE
BUSINESS
OECDs retningslinjer
for flernasjonale
selskap anerkjenner
også at «det
finnes CONDUCT
praktiske begrensninger
74 i atferden til leverandørene sine.»18 I tillegg
for selskapers muligheter til å få i stand endringer
kan lover rundt eierstyring og selskapsledelse i noen tilfeller begrense en bedrifts mulighet til
å kontrollere eller påvirke atferd, som mellom aksjonærer og bedrifter det investeres i, styre
og ledelse, samt morselskap og datterselskap og/eller fellesforetak («joint ventures»). Når en
bedrift vurderer hva den kan gjøre for å overtale en forretningsforbindelse som forårsaker skade
til å handle, er det nyttig å vurdere hvor stor innflytelse bedriften har over forbindelsen. Men
uansett innflytelse har bedriften et ansvar for å utføre aktsomhetsvurdering, og faktisk bruke
den innflytelsen den måtte ha.
OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
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18. OECD (2011), Kommentarer til Overordnede retningslinjer, punkt 21 (s. 24).
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usee Section II, 3.1

Q32. What is the difference between preventing adverse impacts and mitigating
adverse impacts? usee Section II, 3.1
Prevention refers to activities that are intended to avoid an adverse impact occurring in the first
place (e.g. which reduce the risk of an adverse impact occurring); whereas mitigation refers to
STANS,
ELLER
PÅVIRKNING/SKADE
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impact does
occur. Prevention is the primary
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usee Section lavrentelån,
II, 3.1
garantier for fremtidig handel og hjelp til å sikre finansiering.

Q32. What is the difference between preventing adverse impacts and mitigating
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may
mitigate
water
pollution
impacts
by kan ta
finner ut at det å avslutte er det mest hensiktsmessige tiltaket, er det en rekke tiltak den
OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
decreasing
the
level
of
effluents
in
the
water.
for å sikre at prosessen er ansvarlig. se del II,743.2 (h)

5

EKSEMPEL, bedriften:
5 FOR EXAMPLE

Engaging
in collective
action
high-risk areasarbeidslivsstandarder
to train local entities on
overholde
nasjonale
lover,ininternasjonale
og resisting
vilkårene for
• Bør
solicitationforhandlinger.
of bribes and improving local government capacity to monitor and
kollektive
enforce
anti-bribery
laws can help
to ulike
prevent
the future.
forklare
forretningspartneren
hvilke
tiltakbribery
den vil in
iverksette
før den avslutter kontrakten.
• Kan
Co-operating
with
criminal
prosecutions
on
bribery
and
duly
reporting
officialstil ledelsen
Kan
gi
detaljert
informasjon
om
begrunnelse
for
hvorfor
kontrakten
avsluttes
• ogwhotilsolicited
bribes can
impact of bribery.
fagforeningen,
der mitigate
det finnes.
• Bør, der det er mulig, gi tilstrekkelig varsel om at forretningsforholdet vil avsluttes.
l

l

19

19. I tilfeller der alvorlig skade har blitt identifisert, eller der bedriften ikke anser forebygging eller avbøting av skaden
som mulig, kan det hende det ikke er mulig for bedriften å gi tilstrekkelig varsel til forretningsforbindelsen.
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adverse impacts? usee Section II, 3.1
Prevention refers to activities that are intended to avoid an adverse impact occurring in the first
place (e.g. which reduce the risk of an adverse impact occurring); whereas mitigation refers to
activities that reduce the impact when an adverse impact does occur. Prevention is the primary
goal of due diligence.

5 FOR EXAMPLE

STANS,
FOREBYGG ELLER
NEGATIV
PÅVIRKNING/SKADE
l With respect
to occupational
healthREDUSER
and safety
the removal
of the hazard is

recognised as the best means to prevent injuries and ill health in the first instance.
l Installation of water treatment processes may mitigate water pollution impacts by
I enkelte
tilfeller erthe
detlevel
ikkeofpraktisk
mulig
forwater.
en bedrift å avslutte et forretningsforhold.
decreasing
effluents
in the

A.3

EKSEMPEL
FOR EXAMPLE
5CEASE,
PREVENT AND MITIGATE ADVERSE IMPACTS
forretningsforholdet
har betingelser
kontrakt
eller praktiske
hensyn (for
• Der
Engaging
in collective action
in high-risk bundet
areas toav
train
local entities
on resisting
eksempel investering i en samlet portefølje, der kundene til en «investment manager»
l

solicitation of bribes and improving local government capacity to monitor and
ikke
er enige
om at forretningsforholdet
skal avsluttes,
enforce
anti-bribery
laws can help to prevent
bribery inen
thekontrakt
future. med faste betingelser
for
avtaletid).
l Co-operating with criminal prosecutions on bribery and duly reporting officials
20
Stop activities
are bribes
causing
contributing
adverse impacts
on RBC etissues,
Hvor
leverandøren
ercan
enor
avgjørende
forretningsforbindelse
(for eksempel
sjeldentbased on
whothat
solicited
mitigate
impact
ofto
bribery.
mineral
som er viktig
et kjerneprodukt,
som
kun er tilgjengelig
fra en litenand
gruppe
the enterprise’s
assessment
of iits
involvement og
with
adverse
impacts. Develop
implement
som opererer
i et høyrisikoområde).
plans that leverandører
are fit-for-purpose
to prevent
and mitigate potential (future) adverse impacts.
I disse tilfellene
usee Section
II, 3.1 anbefales det at bedrifter rapporterer om forholdene internt, fortsetter å følge
med på forretningsforholdet, for eksempel gjennom å opprette en kunnskapsdatabase, og å
Q32. What
is the
differenceombetween
preventing
adversedersom
impacts
and mitigating
revurdere
beslutningen
å fortsette
forretningsforholdet
forholdene
endres, eller
adverse
impacts?
u
see
Section
II,
3.1
som del av bedriftens langsiktige strategi for systematisk å reagere på all negativ påvirkning.
Prevention
activities that
are intended
to avoid
an adverse
occurringforretningsin the first
Det kan ogsårefers
væretoi bedriftens
interesse
å forklare
beslutningen
omimpact
ikke å avslutte
place
(e.g. hvordan
which reduce
risk of anstemmer
adverse overens
impact occurring);
mitigation
refers to
forholdet,
dennethe
avgjørelsen
med deres whereas
retningslinjer
og prioriteringer,
activities
thatsom
reduce
when
an adverse
impact
does på
occur.
Prevention
is the primary
hvilke tiltak
blir the
tatt impact
i bruk for
å utøve
innflytelse
i forsøk
å redusere
påvirkningen,
og
goal
of due
diligence.
hvordan
bedriften
vil fortsette å følge forretningsforholdet i fremtiden.
FOR EXAMPLE
Q40. Hvordan
kan en bedrift forebygge og avbøte negativ påvirkning knyttet til
l With respect to occupational health and safety the removal of the hazard is
forretningsforbindelser
ikke
har et kontraktsforhold
med?
del II, 3.2 (g)
se
recognised as the bestden
means
to prevent
injuries and ill health in
the first
instance.
Det finnes
en rekkeofmåter
en bedrift
kan forsøke
å forebygge
avbøte negativ
l Installation
watersom
treatment
processes
may mitigate
waterogpollution
impactspåvirkning
by
knyttetdecreasing
til forretningsforbindelser
den ikke
et kontraktsforhold med.
the level of effluents
in thehar
water.

•

5

EKSEMPEL kan bedrifter:
5 FOR EXAMPLE

Engaging
collective
action
inhar
high-risk
areas
to om
trainålocal
entities
on resisting
forretningsforbindelser
den
kontrakt
med
bruke
forretningsforbindelser
• Besom
OECDinDUE
DILIGENCE
GUIDANCE
FOR
RESPONSIBLE
BUSINESS
CONDUCT
solicitation
bribes and improving local74government capacity to monitor and
har blittofforhåndskvalifisert.
enforce
anti-bribery
laws can
to prevent bribery in themot
future.
handel,
eller annen
formhelp
for forretningsvirksomhet,
forretningsforbindelser
• Rette
Co-operating
with
criminal prosecutions
on briberysom
and har
dulytroverdig
reporting officials
som
opererer på
kontrollpunkt
i leverandørkjeden,
l

l

•

who solicited bribes canfor
mitigate
impact of bribery.
aktsomhetsvurderinger
sine leverandører
(i sammenheng med leverandørkjeder).
se
vedlegg
boks
5

Identifisere og jobbe direkte med forretningsforbindelser med høy risiko, som bedriften
ikke har et kontraktsmessig forhold til, for å forebygge og avbøte skade på samme måte
som beskrevet under Q34 over.

20. Et forhold kan anses som avgjørende dersom det er snakk om et produkt eller en tjeneste som er avgjørende for
bedriftens virksomhet, og der det ikke finnes noen fornuftig alternativ kilde.
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A.4
A.4
OVERVÅK GJENNOMFØRING OG RESULTATER

TRACK IMPLEMENTATION AND RESULTS

Track
the implementation
andav
effectiveness
of the enterprise’s
dueaktsomhetsvurderinger,
diligence activities, i.e. its
Overvåk
gjennomføringen
og effektiviteten
i bedriftens
measures
to
identify,
prevent,
mitigate
and,
where
appropriate,
support
remediation
of adverse
det vil si dens tiltak for å identifisere, forebygge, avbøte og, når det
er påkrevd,
støtte
impacts,
including
with
business
relationships.
In
turn,
use
the
lessons
learned
from
tracking
to
gjenoppretting av skade, inkludert med forretningsforbindelser. Bruk deretter erfaringen
improve
these
processes
in
the
future.
usee Section II, 4.1
fra sporingen for å forbedre disse prosessene i fremtiden. se del II, 4.1
Q41. What information is tracked under due diligence? usee Section II, 4.1
Q41. Hvilken informasjon spores under aktsomhetsvurderingen?se del II, 4.1

Tracking involves first and foremost assessing whether identified adverse impacts have been
Sporing ogtoovervåking
og fremstupå on
vurdere
om identifiserte
faktisk
har
responded
effectively.innebærer
In additionførst
to following
responses
to identifiedskader
adverse
impacts
blitt håndtert.
I tillegg
å følge
håndtering
av identifiserte
kan bedrifterand
overordnet
enterprises
may
reviewtiltheir
dueopp
diligence
process,
or relevant skader,
multi-stakeholder
industry
gjennomgå
sin egen
aktsomhetsvurderingsprosess,
eller relevante
flerpartsog bransjeinitiativ,
initiatives,
more
broadly
to ensure that they are effective.
This can occur
periodically
or be trigfor
å
sikre
at
de
fungerer.
Dette
kan
gjøres
jevnlig
eller
når
sporingen
avdekker
at betydelige
gered when tracking activities reveal that significant adverse impacts are not being
effectively
skader faktisk ikke er håndtert.
addressed.
Det å etablere
passendequalitative
kvalitativeand
og kvantitative
kanbe
være
nyttig
å spore.
Establishing
appropriate
quantitativeindikatorer
indicators can
helpful
to for
tracking.
EKSEMPELrelevant
kan relevante
indikatorer
omfatte:
indicators
may include:
5 FOR EXAMPLE,

Prosentandel
interessenter
som
føler atwho
skaden
blitt tilstrekkelig
håndtert.
ofberørte
impacted
stakeholders
engaged
feelhar
adverse
impacts have
been
• Percentage
adequately
addressed.
Prosent/antall
avtalte
tiltak
som
er
gjennomført
innen
planlagt
tid.
•
of agreed
action points
thatathave
according
Prosentandel av berørte
interessenter
som føler
det been
finnesimplemented
kanaler å klage
gjennom,
• Percentage/number
to
planned
timelines.rettferdige og fungerer.
som
er tilgjengelige,
of problemstillinger
impacted stakeholders
who
feel channels
raising grievances are
I hvilken grad
knyttet
til skaden
gjentarfor
seg.
• Percentage
accessible, equitable and effective.
l

l

l

Indikatorer kan være ulike avhengig av sammenheng, og variere i henhold til målene og handlingene
of recurring
issuesaktsomhetsvurdering.
related to the identified adverse impact(s).
som lerRate
knyttet
til bedriftens
Indicators may be context specific and vary according the objectives and actions associated
with the enterprises
due diligence
process.
Q42. Hvordan
kan en bedrift
spore
gjennomføring og resultater?se del II, 4.1
Hvordan en bedrift sporer gjennomføring og resultater, inkludert om påvirkning faktisk har blitt

Q42. How
canvilanvariere
enterprise
track
implementation
and opererer
results?i, u
see Section
4.1risikoer
håndtert,
avhengig
av sammenhengen
bedriften
dens
størrelseII,og

How
an enterprise
tracks itsegne
implementation
andforretningsforbindelser.
results, including whether
impacts
havemå
been
den står
overfor gjennom
aktiviteter og
I mange
tilfeller
en
effectively
addressed,
willulike
varykilder,
basedinkludert
on the context
in which the enterprise
operates, its size, and
bedrift bruke
en rekke
kartleggingsdata,
data fra klagemekanismer,
og
the
risks that it faces
its own
and in its business
In many
cases,
tilbakemeldinger
fra through
interessenter,
foractivities
å få et fullstendig
bilde av relationships.
hvordan negativ
påvirkning
an
blirenterprise
håndtert. will need to look across a range of inputs, including assessment data, data from
grievance mechanisms, and stakeholder feedback to get a full picture as to whether impacts are
being addressed.
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Q41. What information is tracked under due diligence? usee Section II, 4.1
Tracking involves first and foremost assessing whether identified adverse impacts have been
responded to effectively. In addition to following up on responses to identified adverse impacts
enterprises may review their due diligence process, or relevant multi-stakeholder and industry
initiatives, more broadly to ensure that they are effective. This can occur periodically or be triggered when tracking activities
revealGJENNOMFØRING
that significant adverse
impacts are not being effectively
OVERVÅK
OG RESULTATER
addressed.
Establishing appropriate qualitative and quantitative indicators can be helpful to tracking.
EKSEMPEL,relevant
dersomindicators
en bedriftmay
ønsker
å spore hvor godt den håndterer barnearbeid
FOR EXAMPLE,
include:
knyttet
til
sine
direkteleverandører
i
flere
land
kan
denfeel
vurdere
følgende:
l Percentage of impacted stakeholders engaged
who
adverse
impacts have been
På
produksjonsnivå
kan
bedriften:
adequately addressed.
- spore fremdriften
i forbedringsplaner
eliminere
individuelle
l Percentage/number
of agreed
action points for
thatå have
been barnearbeid
implementedhos
according
leverandører.
to planned
timelines.
- samle of
innimpacted
tilbakemeldinger
fra who
arbeidstakere,
arbeidstakerrepresentanter
l Percentage
stakeholders
feel channels
for raising
grievances are og fag
TRACK
IMPLEMENTATION
AND
RESULTS
foreninger
på hvorvidt
barnearbeid faktisk er håndtert eller ikke på hvert sted.
accessible,
equitable
and effective.
- of
spore
barnearbeid
som er
identifisert
se hvordan
disse sakene ble håndtert
l Rate
recurring
issues related
to the
identifiedogadverse
impact(s).
(det vil si hvordan situasjonen ble rettet opp).
Indicators may be context specific and vary according the objectives and actions associated
På globalt nivå kan bedrifter
vurdere kartleggingsdata, rapporterte klager, og troverdige
Track with
the implementation
effectiveness
the enterprises due and
diligence
process. of the enterprise’s due diligence activities, i.e. its
rapporter fra alle sine høyrisikoleverandører eller høyrisikoområder årlig, for å se trender
measures to identify, prevent, mitigate and, where appropriate, support remediation of adverse
og fremgang for å forebygge og redusere barnearbeid.

5

•

A.4

•

Q42. How
can an enterprise
track
implementation
usee
Sectionfrom
II, 4.1 tracking to
impacts,
including
with business
relationships.
In turn,and
useresults?
the lessons
learned
Hvor
ofte
en
bedrift
skal
spore
fremgang
er
også
avhengig
av
type
og
alvorlighetsgraden
av
improve
these
processes
in
the
future.
u
see
Section
II,
4.1
How an enterprise tracks its implementation and results, including whether impacts have been
den reelle addressed,
eller potensielle
negative
påvirkningen
sporer.
eksempel,
for mer
effectively
will vary
based on
the context den
in which
theFor
enterprise
operates,
its alvorlige
size, and
skader
haster
det
å fastslå
at de
faktisk
blir håndtert.
the
risks
that
it
faces
through
its
own
activities
and
in
its
business
relationships.
In
many
cases,
Q41. What information is tracked under due diligence? usee Section II, 4.1
an
enterprise
will
need
to
look
across
a
range
of
inputs,
including
assessment
data,
data
from
I mange tilfeller
for å spore
gjennomføring
og resultater
integreres
i dehave
relevante
Tracking
involveskan
firstaktiviteter
and foremost
assessing
whether identified
adverse
impacts
been
grievance
mechanisms,
and
stakeholder
feedback
to
get
a
full
picture
as
to
whether
impacts
are
eksisterende
monitoreringsogfollowing
rapporteringsprosessene.
responded
tointerne
effectively.
In addition to
up on responses to identified adverse impacts
being addressed.
enterprises may review their due diligence process, or relevant multi-stakeholder and industry
Q43. initiatives,
Hvem ermore
involvert
innen en or
bedrift?
broadlyi sporing
to ensure av
thatgjennomføring
they are effective.og
Thisresultater
can occur periodically
be trigse del
II, 4.1
gered
when
tracking activities reveal that significant adverse impacts are not being effectively
addressed.
Ansvaret for sporing av gjennomføring og resultater kan gis en rekke personer på tvers av forretningsenheter
i bedriften,
etter relevans.
Establishing
appropriate
qualitative
and quantitative indicators can be helpful to tracking.
EKSEMPELrelevant indicators may include:
FOR EXAMPLE,
l Percentage
of impacted
stakeholders
engaged whoforfeel
adverse
impacts haveavbeen
Et innkjøpskontor
i en bedrift
kan ha hovedansvar
å spore
gjennomføring
OECD addressed.
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adequately
leverandørvurderinger
og tilhørende forbedringsplaner.
82
l Percentage/number
of agreedkan
action
points that have
implemented
according
En bedrifts innkjøpsavdeling
ha hovedansvaret
forbeen
å spore
hvor ofte ordre
blir
to
planned
timelines.
plassert
sent,
endret eller kansellert – dette utgjør en praksis som kan bidra til risiko for
brudd på arbeidstakerrettigheter
hos who
leverandøren.
l Percentage
of impacted stakeholders
feel channels for raising grievances are
Personalet equitable
på driftsnivå
søke tilbakemelding fra berørte interessenter og
accessible,
andkan
effective.
rettighetshavere
om skadene
blittidentified
håndtert adverse
(for eksempel
gjennom dialog med
l Rate
of recurring issues
relatedhar
to the
impact(s).
lokalsamfunn, samle tilbakemeldinger fra personer som deltar i møter og fora, og ta
Indicators
may til
beproblemstillinger
context specific and
the objectives
and actions associated
hensyn
somvary
har according
blitt gjenstand
for gjenoppretting).
with the enterprises due diligence process.

5

•
•
•

Q42. How can an enterprise track implementation and results? usee Section II, 4.1
How an enterprise tracks its implementation and results, including whether impacts have been
effectively addressed, will vary based on the context in which the enterprise operates, its size, and
the risks that it faces through its own activities and in its business relationships. In many cases,
an enterprise will need to look across a range of inputs, including assessment data, data from
grievance mechanisms, and stakeholder feedback to get a full picture as to whether impacts are
being addressed.
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A.4
TRACK IMPLEMENTATION AND RESULTS
OVERVÅK GJENNOMFØRING OG RESULTATER

Track Ledelsens
the implementation
and effectiveness
thehensyn
enterprise’s
due diligence
activities,
oversikt over bedriftens
framgang of
med
til gjennomføring
og resultat,
kan gii.e. its
measures
to
identify,
prevent,
mitigate
and,
where
appropriate,
support
remediation
of adverse
et mer komplett bilde av bedriftens fremgang i organisasjonen som helhet.
impacts, including with business relationships. In turn, use the lessons learned from tracking to
Forthese
eksempel
kan systemer
som samler
på lokalt nivå (for eksempel leverandørimprove
processes
in the future.
useeinformasjon
Section II, 4.1
vurderinger), men som deretter samles i en sentralisert avdeling (for eksempel hovedkontor
eller regionkontor) hjelpe å identifisere trender i større grad og kan brukes som grunnlag for
Q41. What information is tracked under due diligence? usee Section II, 4.1
erfaringsdeling i hele bedriften.
Tracking involves first and foremost assessing whether identified adverse impacts have been
responded to effectively. In addition to following up on responses to identified adverse impacts
Q44. Hvordan kan en bedrift respondere på resultatene av sporingen?
enterprises may review their due diligence process, or relevant multi-stakeholder and industry
se del II,more
4.1 (e)
- (f ) to ensure that they are effective. This can occur periodically or be triginitiatives,
broadly
Sporing
tydeliggjør
bedriften
omthat
systemene
den
har gjør
at virksomheten
effektivt
kan
gered
when
trackingfor
activities
reveal
significant
adverse
impacts
are not being
effectively
unngå og håndtere negativ påvirkning i egne aktiviteter og i leverandørkjeden, eller om
addressed.
systemene bør
endres forqualitative
å bli gjortand
merquantitative
virkningsfulle.
Establishing
appropriate
indicators can be helpful to tracking.
EKSEMPELrelevant indicators may include:
5 FOR EXAMPLE,

of impacted
stakeholders engaged
who feel
adverse impacts
have been
Dersom en bedrifts
leverandørvurdering
ikke avslører
brannrisiko
og leverandøren
• Percentage
adequately
deretter haraddressed.
brann, bør bedriftenes respons være å sjekke hvordan den vurderer
l

l Percentage/number
agreed
action points that have been implemented according
brannsikkerheten hosofsine
leverandører.

planned
Dersom
en timelines.
bedrift iverksetter internopplæring og andre kontrolltiltak mot betaling av
• toPercentage
stakeholders
who feel channels
for raising grievances
are
bestikkelserof
forimpacted
lisenser, og
bedriften gjennom
ekstern rapportering
forstår at betalingen
l

accessible,
equitable
andkan
effective.
av bestikkelser
vedvarer,
den revidere de interne kontrollene for bedre å forebygge

og avbøte
fremtidige
l Rate
of recurring
issuesbrudd.
related to the identified adverse impact(s).
Når en bedrifts
tilnærming
til aktsomhetsvurdering
ikke and
er effektiv,
det nyttig med
Indicators
may prosesser
be contexteller
specific
and vary
according the objectives
actionserassociated
en
intern
vurdering
for
å
forstå
hvorfor.
Det
kan
være
nyttig
i
denne
prosessen
å
konsultere de
with the enterprises due diligence process.
ansatte som er involvert i aktsomhetsvurderingsprosesser, samt eksterne relevante interessenter.
Det å sørge for at toppledelsen overvåker sporingen bidrar også til at erfaringene blir brukt for å
Q42. How
can an enterprise track implementation and results? usee Section II, 4.1
forbedre aktsomhetsvurderingene.
How an enterprise tracks its implementation and results, including whether impacts have been
effectively addressed, will vary based on the context in which the enterprise operates, its size, and
Q45. the
Hvordan
prioritere
sporingstiltak?
del in
II, its
4.1business relationships. In many cases,
seand
risks that
it faces through
its own activities
Prioritering
sporingstiltak
henge
sammen
med prioriteringene
som gjøres
forean
enterpriseavwill
need to lookbør
across
a range
of inputs,
including assessment
data, for
dataå from
bygge og mechanisms,
avbøte. Med and
andre
ord, bør bedrifter
å spore
påvirkningene
grievance
stakeholder
feedbackprioritere
to get a full
picturedeasnegative
to whether
impacts are
de vurderte
var mest vesentlige og der de iverksatte tiltak for å forebygge og redusere. Det
being
addressed.
kan gjennomføres en bredere vurdering av aktsomhetsvurderingsprosessene periodisk eller
når alvorlig skade ikke blir effektivt håndtert.bruk vedlegg Q3 og Q31
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A.5
A.5
KOMMUNISER HVORDAN PÅVIRKNINGEN ER
COMMUNICATE HOW
IMPACTS ARE ADDRESSED
HÅNDTERT
Overvåk gjennomføringen av og effektiviteten i bedriftens aktsomhetsvurderinger,
det vil si densexternally
tiltak for relevant
å identifisere,
forebygge,
og,policies,
når detprocesses,
er påkrevd,
støtte
Communicate
information
on dueavbøte
diligence
activities
gjenoppretting
av skade,
inkludert
medor
forretningsforbindelser.
Bruk
deretterthe
erfaringen
conducted
to identify
and address
actual
potential adverse impacts,
including
findings
fra sporingen
å forbedre
and
outcomes offor
those
activities.disse
useeprosessene
Section II, 5.1 i fremtiden. se del II, 5.1
Hva erare
hensiktsmessige
måter
å kommunisere publicly
eksterntand
og til
Q46. What
appropriate forms
of communicating
to påvirkede
impacted
interessenter? u
del II, 5.1
stakeholders?
II, 5.1
seeseSection
Som
beskrevet
i del II,II, 5.1
5.1 ofi veiledningen,
er detis fleksibelt
hvordan
bør kommunisere
As
outlined
in Section
the Guidance there
flexibility in
the formman
of public
communicaeksternt,
forutsatt
informasjonen
lett tilgjengelig
forthe
publikum.
I tillegg
kansome
enkelte
juristion,
provided
thatatthe
information isereasily
accessible by
public. In
addition,
jurisdicdiksjoner
eller
børser
ha
spesifikke
rapporteringskrav
med
hensyn
til
aktsomhetsvurderinger.
tions or stock exchanges may have specific reporting requirements with respect to due diligence.
Når en bedrift
forårsaker
ellerorbidrar
til menneskerettighetsbrudd,
børitden
kommunisere
relevant
Where
an enterprise
causes
contributes
to human rights impacts
should
communicate
the
informasjon
til påvirkede
eller potensielt
påvirkede
rettighetshavere.
bør
relevant
information
to impacted
or potentially
impacted
rightsholders inKommunikasjonen
a timely, culturally sengis tiland
rett accessible
tid, på en kultursensitiv
og tilgjengelig
måte. Tilgjengelig
informasjonen
ikke
sitive
manner. Accessibility
of information
means that itbetyr
is notatonly
physically accesbare er
tilgjengelig, men
også
forståelig
og gitt
tid, sted og
formatthat
og
sible,
butfysisk
also understandable
and
disclosed
at a time
andpåinpassende
a format, language,
andi et
location
språk
som
gjør
at
informasjonen
vil
bli
lagt
merke
til
av
de
den
er
beregnet
på
og
at
de
faktisk
will best ensure those for whom it is intended will notice it and be able to use it effectively. This
kan dra nytteshould
av den.
skal være "tilstrekkelig
forof
å vise
hvorvidt bedriftens
information
beInformasjonen
“sufficient to demonstrate
the adequacy
an enterprise’s
response håndto the
tering av det
aktuelle
menneske
rettighetsbruddet
er tilfredsstillende"
"i sin turstakeholders,
ikke utgjøre
particular
human
rights
impact involved”
and “in turn
not pose risks toogaffected
22 konfidensialitetskrav."21
risiko for berørte
interessenter,
personellofeller
for legitime
kommersielle
personnel
or to legitimate
requirements
commercial
confidentiality.”
Kommunikasjonsformen
bør should
også være
for to
den
målgruppen.
The
form of communication
alsotilgjengelig
be accessible
thetiltenkte
intended
audience.
EKSEMPELenterprises
kan bedrifter
å kommunisere
gjennom:
FOR EXAMPLE,
mayvelge
choose
to communicate
through:
møter
l personlige
in-person meetings
dialog
l nettbasert
online dialogues
medimpacted
påvirkedeoreller
potensielt
påvirkede
rettighetshavere
l konsultasjon
consultation with
potentially
impacted
rightsholders
tilgjengelige
l offentlig
formal public
reports23rapporter22
l deling
the sharing
of audit eller
or assessment
findingsmed
with fagforeninger
trade unions
av revisjonskartleggingsfunn
l gjennom
through anenappropriate
intermediary
passende tredjepart

5

•
•
•
•
•
•

Nåridentifying
bedriften skal
finne riktig form
kommunisere med
In
the appropriate
formfor
of åcommunicating
withinteressenter
stakeholderskan
the følgende
followingspørsmål
guiding
være nyttige:
questions
may be useful:
mottakerne?
l Hvem
Who iserthe
audience?
mottakerne
få tilgang
til informasjon?
l Hvordan
How can kan
the audience
access
information?
hindreintilgjengeligheten
enkelte
marginaliserte
elleror
utsatte grupper?
l Hva
Whatkan
barriers
accessibility mightforexist
for certain
marginalised
vulnerable
groups? har mottakerne (språk, leseferdighet, tid, sted, tilgjengelighet,
Hva
slags kapasitet
l faglig
What iskompetanse)?
the capacity of the audience (language, literacy, location, time, availability,
technical competence)?

•
•
•
•

21. FN (2011), (UNGP) prinsipp 21, kommentarer.

22. Ibid.
UN (2011), Principle 21, Commentary.
23. Id.
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A.5
KOMMUNISER HVORDAN PÅVIRKNINGEN ER HÅNDTERT
COMMUNICATE
HOW IMPACTS ARE ADDRESSED

• Er det personverns- eller sikkerhetsutfordringer?
har påvirkede,
eller potensielt
påvirkede,
og rettighetshavere
sagt atactivities
de
• Hva
Communicate
externally
relevant
information
on interessenter
due diligence
policies, processes,
synes er viktig og nyttig når det gjelder informasjon og metoder for informasjonsdeling?
conducted to identify and address actual or potential adverse impacts, including the findings
Bedrifter kan
å kommunisere
med påvirkede
and outcomes
of også
thoseønske
activities.
usee Section
II, 5.1 eller potensielt påvirkede interessenter og
rettighetshavere dersom deres forretningsforbindelser har forårsaket eller bidratt til skade.

Q46. What are appropriate forms of communicating publicly and to impacted
Passende former for
kommunikasjon
stakeholders?
usee
Section II, 5.1i disse situasjonene kan omfatte:

•

Dele in
revisjoner
arbeidsforhold,
menneskerettigheter
As outlined
Section eller
II, 5.1kartleggingsresultater
of the Guidance therepå
is flexibility
in the form
of public communicaeller
miljø
med
påvirkede
eller
potensielt
påvirkede
rettighetshavere,
med respekt
for
tion, provided that the information is easily accessible by the public. In addition,
some jurisdickonfidensialitetskrav.
tions or stock exchanges may have specific reporting requirements with respect to due diligence.
med påvirkede
eller potensielt
rettighetshavere
i samarbeid the
Where Kommunisere
an enterprise causes
or contributes
to humanpåvirkede
rights impacts
it should communicate
med
relevante
forretningsforbindelser.
relevant information to impacted or potentially impacted rightsholders in a timely, culturally senKommunisere
med berørte
eller potensielt
berørte
rettighetshavere
gjennom
flerpartssitive and
accessible manner.
Accessibility
of information
means
that it is not only
physically
acceseller
bransjeinitiativ,
som
kan
ha
bedre
kontakt
med
dem.
sible, but also understandable and disclosed at a time and in a format, language, and location that

•
•

will best ensure those for whom it is intended will notice it and be able to use it effectively. This

Q47. information
Når informasjon
kommersielt
sensitiv,thehvordan
informasjon
should beer“sufficient
to demonstrate
adequacykan
of anrelevant
enterprise’s
response to the
fortsatt kommuniseres?
se del II, 5.1
involved”
particular
human rights impact
and “in turn not pose risks to affected stakeholders,
22
personnel
or to legitimate
of hensyn
commercial
confidentiality.”
Kommunikasjon
skal gisrequirements
med behørig
til kommersiell
konfidensialitet og andre
konkurranseeller sikkerhetshensyn.
The
form of communication
should also be accessible to the intended audience.

EKSEMPELenterprises may choose to communicate through:
5 FOR EXAMPLE,

in-personlovgivning
meetings kan av og til forby visse opplysninger eller vise til enkelte områder
• Nasjonal
som
er
beskyttet
online dialogues kommersiell informasjon.
bedriftenorogpotentially
forretningsforbindelsene
kan forhindre noe informasjon
consultationmellom
with impacted
impacted rightsholders
• Kontrakter
fra
å offentliggjøres
formal
public reports(for eksempel kunders identitet)
konfidensialitetshensyn
kan forhindre
visse opplysninger offentliggjøres
• Kommersielle
the sharing of audit
or assessment findings
with tradeatunions
(for
eksempel
prisinformasjon,
leverandørforhold)
through
an appropriate
intermediary
det er potensiell risiko for interessenter eller ansatte (inkludert som en konsekvens
• Der
In identifying
the appropriate
form of communicating
with
stakeholders
following guiding
av å offentliggjøre
personopplysninger)
er det ikke
aktuelt
med fullthe
offentliggjøring
av
l
l
l
l

23

l
l

questions
may be useful:
informasjon.
l Who is the audience?
l How can the audience access information?
l What barriers in accessibility might exist for certain marginalised or
vulnerable groups?
l What is the capacity of the audience (language, literacy, location, time, availability,
technical competence)?

22. UN (2011), Principle 21, Commentary.
23. Id.
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tion, provided that the information is easily accessible by the public. In addition, some jurisdictions or stock exchanges may have specific reporting requirements with respect to due diligence.

Communicate externally relevant information on due diligence policies, processes, activities
Where an enterprise causes or contributes to human rights impacts it should communicate the
conducted
to identify and address actual or potential adverse impacts, including the findings
relevant information to impacted or potentially impacted rightsholders in a timely, culturally senand outcomes of those activities. usee Section II, 5.1
sitive and accessible manner. Accessibility of information means that it is not only physically accesalso
understandable
and disclosed
at a time and in
a format,and
language,
and location that
Q46. sible,
Whatbut
are
appropriate
forms
of communicating
publicly
to impacted
KOMMUNISER
HVORDAN
PÅVIRKNINGEN
ER
HÅNDTERT
will
best
ensure
those
for
whom
it
is
intended
will
notice
it
and
be
able
to
use
it
effectively. This
stakeholders? usee Section II, 5.1
information should be “sufficient to demonstrate the adequacy of an enterprise’s response to the
As outlined in Section II, 5.1 of the Guidance there is flexibility in the form of public communicaparticular human rights impact involved” and “in turn not pose risks to affected stakeholders,
tion, provided that the information is easily accessible by the public. In22 addition, some jurisdicpersonnel
or todet
legitimate
requirements of
commercial
confidentiality.”
Imidlertid
kan
å gi informasjon
visse
omstendigheter
værewith
grunnleggende
for diligence.
å oppfylle
tions
or stock
exchanges
may haveunder
specific
reporting
requirements
respect to due
bedriftens
for å respektere
menneskerettighetene.
The
form ofansvar
communication
should
also be accessible to the intended audience.
Where an enterprise causes or contributes to human rights impacts it should communicate the
EKSEMPELtoenterprises
FORinformation
EXAMPLE,
choose toimpacted
communicate
through:in a timely, culturally senrelevant
impacted may
or potentially
rightsholders
Informere
arbeidstakere
om at de er
farligethat
stoffer.
in-person
meetings
sitiveland
accessible
manner. Accessibility
of eksponert
informationformeans
it is not only physically accesOpplyse
om resultat avand
produktelleratmiljøtesting
som
er nødvendig
forand
effektiv
online
sible,lbut
also dialogues
understandable
disclosed
a time and in
a format,
language,
location that
avwith
rett
til
liv eller
will best
ensure those
forimpacted
whom
it or
ishelse.
intended
will
notice itrightsholders
and be able to use it effectively. This
l beskyttelse
consultation
potentially
impacted
23
information
“sufficient
to demonstrate
the adequacy
of an enterprise’s
to the
om
farlige
stoffer
som er nødvendige
for effektiv
medisinskresponse
behandling
i
l Opplysninger
formalshould
publicbe
reports
particular
human
rights
impact
involved”
and
“in
turn
not
pose
risks
to
affected
stakeholders,
etterkant
av
en
industrikatastrofe.
l the sharing of audit or assessment findings with trade unions
22
personnel
or
to an
legitimate
requirements
confidentiality.”
Dettelkan
være
nyttige
tilnærminger
forofå commercial
informere i den
utstrekning det er mulig, mens man
through
appropriate
intermediary
samtidig
konfidensialitet.
The
formrespekterer
of communication
should also be accessible to the intended audience.
In identifying the appropriate form of communicating with stakeholders the following guiding
EKSEMPELenterprises may choose to communicate through:
FOR EXAMPLE,
questions
may be useful:
formidling
l begrense
in-person
meetings av sensitiv informasjon kun til de som er godkjent av de som gir
l Who is the audience?
l informasjonen.
online
dialogues
l How can the audience access information?
kilden
til informasjon.
l anonymisere
consultation with
impacted
or potentially impacted rightsholders
l What barriers in accessibility might exist for certain marginalised or
23 eller begrunnelse der det er mulig, for hvorfor informasjonen ikke
gi
en
gyldig
forklaring
l formal public reports
vulnerable groups?
delt.of audit or assessment findings with trade unions
l har
the blitt
sharing
l What is the capacity of the audience (language, literacy, location, time, availability,
bruke
tredjeparter
eller ny
teknolog som tillater offentliggjøring av nøkkelinformasjon
l technical
through an
appropriate
intermediary
competence)?
samtidig som den beskytter kommersielt sensitive data, for eksempel ved å avsløre noe
In identifying
the appropriate
form
communicating
stakeholders
the following guiding
informasjon
på aggregert
nivåofuten
å identifiserewith
bestemte
forretningsforbindelser.
questions
may
be
useful:
utsette rapporteringen til personer er ute av fare, for eksempel etter at en klage eller
22. UNl (2011),
21, Commentary.
Who Principle
iserthe
audience?
risiko
håndtert.
23. Id.
l How can the audience access information?
gi forsikring gjennom andre metoder, for eksempel invitere en uavhengig tredjepart til å
l gjennomgå
What barriersbedriftens
in accessibility
might exist for certain marginalised
or funn offentlig eller
aktsomhetsvurderingsprosesser
og dele sine
OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
vulnerable
groups?
til et relevant samarbeidsinitiativ.
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l What is the capacity of the audience (language, literacy, location, time, availability,
technical competence)?

5

•
•
•

5

•
•
•
•
•
•

22. UN (2011), Principle 21, Commentary.
23. Id.
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A.6
SØRG FOR, ELLER SAMARBEID OM, GJENOPPRETTING
OG ERSTATNING DER DET ER PÅKREVD

Q48. Hva er sammenhengen mellom gjenoppretting og aktsomhetsvurdering?
se del II, 6
Det å gjenopprette er ikke en del av aktsomhetsvurderingen, men en avgjørende separat
prosess som aktsomhetsvurderingen bør legge til rette for. Klage- og gjenopprettingsprosesser
har sammenheng med aktsomhetsvurdering og kan styrke denne ved at den gir bedriften
kanaler som kan gjøre den oppmerksom på og håndtere påvirkning. Informasjon og tilbake
meldinger fra gjenopprettingsprosesser kan bidra til å en bedre identifisering av faktisk og
potensiell negativ påvirkning. Dette kan være gjennom å belyse problemstillinger som kanskje
ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet, og ved å gi innspill på hvordan man kan håndtere
negativ påvirkning på en god måte. Følgende eksempler og forklaringer er imidlertid ikke ment
å gi en fullstendig oversikt over gjenoppretting.

Når bedriften oppdager at den har forårsaket eller bidratt til faktisk skade, skal skaden
håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, å rette opp. se del II, 6.1
Q49. Hva menes med gjenoppretting, klageordninger og "avbøting"
(remediation og remedy)?se del II, 6.1 og 6.2
"Gjenoppretting, klageordninger og avbøting" refererer begge til prosessene for å rette opp en
skade og til de konkrete resultatene (det vil si gjenopprettingen) som kan motvirke, eller "gjøre
opp", for skaden, samt kravet om å ha relevante klageordninger.

Q50. Hvordan kan en bedrift identifisere passende former for gjenoppretting?
se del II, 6.1
Hvilken type gjenoppretting eller kombinasjon av avbøtende tiltak som er riktig å bruke vil
avhenge av type og omfang av skaden se del II, 6.1 (b). Egnede former for gjenoppretting er
nevnt under del II 6.1 (b) i veiledningen. Det kan være nyttig å vurdere følgende:
standarder - I noen tilfeller finnes det nasjonale og internasjonale
• Eksisterende
standarder eller lover rundt hva som er egnet gjenoppretting.
- Der det ikke eksisterer nasjonale og internasjonale standarder, kan
• Forutgående
bedriften forsøke å legge seg på samme linje for gjenoppretting som er gjort i lignende

•

tilfeller tidligere.
Interessentenes ønsker – Ved menneskerettighetsbrudd er det sentralt å inkludere de
berørtes synspunkter om hva som er hensiktsmessig gjenoppretting.
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PROVIDE FOR OR COOPERATE IN REMEDIATION WHEN APPROPRIATE
SØRG FOR, ELLER SAMARBEID OM, GJENOPPRETTING OG ERSTATNING DER DET ER PÅKREVD

When appropriate, provide for or cooperate with legitimate remediation mechanisms through
which impacted stakeholders and rightsholders can raise complaints and seek to have them
Når bedriften
at den
har
forårsaket
addressed
with oppdager
the enterprise.
usee
Section
II, 6.2 eller bidratt til faktisk skade, skal skaden
håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, å rette opp. se del II, 6.1
Q51. What are “legitimate remediation mechanisms”? usee Section II, 6.2
Q51. Hva
er «legitime
klageordninger»?
se del II,State-based
6.2
Legitimate
remediation
mechanisms caninclude
or non-State-based process
Legitime which
klageordninger
omfatte statlige
eller ikke-statlige
kanraised
brukeand
for
through
grievanceskan
concerning
enterprise-related
adverseprosesser
impacts man
can be
24 skader forårsaket av en bedrift, og der man kan få gjenoppretting.23
behandling
av klager
remedy
can be
sought.om
EKSEMPEL
FOR EXAMPLE
Rettslige
prosesser
som
rettstvist
voldgift erare
vanlige
eksempler
på
l Legal processes
such
as rettsforfølgelse,
prosecution, litigation
andogarbitration
common
examples
statlige
prosesser
som muliggjør
gjenoppretting.
of state-based
processes
that enable
remediation.
offentlige ordninger
somsuch
spesialiserte
myndighetsorganer,
organer for å
l Ikke-rettslige
Non-judicial state-based
mechanisms
as specialist
government bodies,
beskytte
forbrukerrettigheter,
tilsynsorganer,
organer
for
miljøverntilsynog
consumer protection agencies, regulatory oversight bodies, environmental kontroll.
protection
agencies.
De
nasjonale
kontaktpunktene for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap
er
offentlige
ikke-rettslige
mekanismer,
man kan for
få håndtert
angående
l The National Contact Points
to the OECDder
Guidelines
MNEs areklager
a State-based
nonselskapers
etterlevelse
av
OECDs
retningslinjer.
se
boks
8
judicial mechanism through which issues can be
raised about implementation of the
see Box til
8 legitimitet, tilgjengelighet,
OECD Guidelines for
in specific
Klagemekanismer
påMNEs
bedriftsnivå,
sominstances.
oppfyller ukravene
forutsigbarhet,
likeverdighet,
og
kompatibilitet
med
OECDs
retningslinjer,
og
l Operational level grievance mechanisms where they meet the
core criteriaåpenhet
of
som
er dialogbasert.
legitimacy,
accessibility, predictability, equitability, compatibility with the OECD
Guidelines
for MNEs, transparency
and being
dialogue-based.
Globale
rammeavtaler
mellom bedrifter
og internasjonal
fagbevegelse, klageordninger
i
flerpartsinitiativ,
lokalt
forankrede
klageordninger,
kollektive
forhandlingsavtaler,
og
l Global Framework Agreements between companies
and Global
Trade Unions, multiklageordninger
i bedriftens
leverandørkjede
er alle
eksempler
på ikke-statlige
prosesser
stakeholder grievance
mechanisms,
community
grievance
mechanisms,
collective
som
kan muliggjøre
gjenoppretting.
bargaining
agreements,
and enterprise supply chain grievance mechanisms are all
examples of non-State-based processes that could enable remediation.

5

•
•
•
•
•

BOKS 7. STATENS ROLLE I Å SIKRE TILGANG TIL EFFEKTIV GJENOPPRETTING

BOX
7. THE
ROLEplikt
OFtilTHE
STATE mot
TO ENSURE
ACCESS
TOpå
EFFECTIVE
REMEDY
Som del
av deres
å beskytte
næringslivets
brudd
menneskerettighetene,

må stater treffe egnede tiltak for å sikre, gjennom rettslige, administrative lovgivningsAs
part ofeller
theirandre
duty hensiktsmessige
to protect againstmidler,
enterprise-related
human
rights abuse,
States
messige
at når slike brudd
forekommer
innenfor
must
appropriate
steps to ensure,
administrative,
legislative or
deres take
territorium
og jurisdiksjon,
skal dethrough
som blir judicial
berørt ha
tilgang til gjenoppretting.
other
means,
that when
such abuses
occur
within
territory
and jurisOECDsappropriate
retningslinjer
for ansvarlig
næringsliv
er ikke
ment
å githeir
juridiske
anbefalinger
diction,
those affected have
access
to effective
remedy.
The
OECD Guidelines
fornår
MNEs
om erstatningsansvar.
Lokale
domstoler
vil bruke
egne
metoder
og prøving
de
vurderer
ansvar
skade legal
og egnet
gjenoppretting.
Dersom
bedrifter
opererer
i land
are
not meant
to for
establish
concepts
around liability,
including
among
enterprises.
der statencourts
ikke oppfyller
sin beskyttelesplikt,
fratar
det
bedriften
ansvar for å yte
Domestic
will use their
own concepts and
tests
inikke
considering
accountability
for
gjenoppretting
der denremedy.
har forårsaket
eller
bidratt til negativ
harm
and appropriate
However,
if enterprises
choosepåvirkning.
to operate in countries
where the State does not fulfil its Duty to Protect, this does not absolve the enterprise
of its responsibility to provide remedy where an enterprise has caused or contributed to
an adverse impact.

24. OECD (2011) Chapter, IV, Para. 46.
23. OECD (2011),
kapittel
IV, punkt
46.
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SØRG FOR, ELLER SAMARBEID OM, GJENOPPRETTING OG ERSTATNING DER DET ER PÅKREVD

BOKS 8. NASJONALE KONTAKTPUNKTER FOR OECDS RETNINGSLINJER FOR
FLERNASJONALE SELSKAP
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap har en innebygd ikke-rettslig klage
mekanisme gjennom nasjonale kontaktpunkt. Kontaktpunktene er opprettet av stater
som har tilsluttet seg til OECDs Investeringserklæring. Kontaktpunktene har mandat til
å styrke Retningslinjenes gjennomslagskraft ved å fremme Retningslinjene, gi råd og
veiledning og bidra til å løse enkeltsaker og håndtere klager som oppstår i forbindelse
med bedrifters etterlevelse av OECDs retningslinjer i enkeltsaker.* Enhver person eller
organisasjon kan levere en klage om en bedrifts virksomhet hvor som helst i verden,
til kontaktpunktet i det landet der bedriften opererer eller er basert. Kontaktpunktet
legger til rette for tilgang til samtykkebaserte og ikke-konfronterende prosedyrer,
for eksempel mekling, for å bistå partene i å håndtere konflikten. Kontaktpunktene
er pålagt å utstede slutterklæring i klagesaksbehandling. Kontaktpunktet kan også gi
anbefalinger til bedriften basert på den enkelte saks omstendighet.
* OECDs retningslinjer omtaler henvendelser og klagebehandling angående bedrifters etterlevelse av
Retningslinjene som «enkeltsaker».

Q52. Hva betyr det å «samarbeide med legitime klageordninger»? se avsnitt 6.2
Dersom en bedrift kan ha forårsaket eller bidratt til negativ påvirkning, kan bedriften iverksette
noen av tiltakene i veiledningens del II, 6.2 (a) - (c) for å avgjøre om den har forårsaket eller
bidratt til den negative påvirkningen, og for å rette opp. Men dersom en bedrift ikke har forårsaket
eller bidratt til negativ påvirkning, men er direkte forbundet med påvirkningen, kan den fortsatt
ta en rolle i oppfølgingen, til tross for at den ikke er forventet å sørge for gjenopprettingen selv.
For eksempel kan bedriften bruke sin innflytelse, i den grad mulig, for å fremtvinge forretningsforbindelsens deltakelse i prosesser for gjenoppretting. Der det er relevant, kan bedriften gi
opplysninger som kan lette undersøkelser eller dialog.

Q53. Hvilke prosesser for gjenoppretting er egnet i ulike omstendigheter?
se del II. 6.2
Hvilken prosess for gjenoppretting som er egnet vil avhenge av flere faktorer, inkludert juridiske
forpliktelser, preferanser hos interessenter, hvilke mekanismer som er tilgjengelig, type skade,
samt hvor skaden oppstår (det vil si innenfor foretakets egen virksomhet eller dens leverandørkjede).
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When appropriate, provide for or cooperate with legitimate remediation mechanisms through
which impacted stakeholders and rightsholders can raise complaints and seek to have them
addressed with the enterprise. usee Section II, 6.2
Q51. What are “legitimate remediation mechanisms”? usee Section II, 6.2
SØRG FOR,
ELLER SAMARBEID
OM, GJENOPPRETTING
OG ERSTATNING
DER DET ER PÅKREVD
Legitimate
remediation
mechanisms
can include State-based
or non-State-based
process
through which grievances concerning enterprise-related adverse impacts can be raised and
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other appropriate means, that when such abuses occur within their territory and jurisdiction, those affected have access to effective remedy. The OECD Guidelines for MNEs
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APPENDIX
ANBEFALINGER FRA OECDS MINISTERRÅD OM OECDs VEILEDER FOR
AKTSOMHETSVURDERINGER FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Som vedtatt 30. mai 2018
RÅDET,
VISER TIL artikkel 5 bokstav b) i overenskomsten av 14. desember 1960 om Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling;
VISER TIL “Declaration on International Investment and Multinational Enterprises
[C(76)99/FINAL]”, “Decision of the Council on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises
[C(2000)96/FINAL] (heretter “Decision on the Guidelines”), the Convention on Combating Bribery
of Foreign Public Officials in International Business Transactions, the Recommendation of the
Council on Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected
and High-Risk Areas [C/MIN(2011)12/FINAL], the Recommendation of the Council on the Policy
Framework for Investment [C(2015)56/REV1], the Recommendation of the Council on the
OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains [C(2016)83], the Recommendation of the Council on the Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement
in the Extractive Sector [C(2016)100] and the Recommendation of the Council on the OECD
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector
[C(2017)63];
TATT I BETRAKTNING at OECD-ministrene oppfordret OECD til å utvikle en generell veiledning
for aktsomhetsvurderinger som kan benyttes for alle bransjer og sektorer [C/MIN(2017)9/FINAL];
VISER TIL at felles mål for stater som anbefaler etterlevelse av Retningslinjene for flernasjonale
selskap (heretter "Retningslinjene") er å fremme ansvarlig næringsliv;
VISER VIDERE TIL at avgjørelsen om Retningslinjene fastsetter at Investeringskomiteen
skal, i samarbeid med nasjonale kontaktpunkt, og i samarbeid med interessenter, aktivt fremme
bedrifters faktiske etterlevelse av prinsipper og standarder som følger av Retningslinjene, med
hensyn til bestemte produkter, regioner, bransjer eller industrier;
TATT I BETRAKTNING det internasjonale samfunns innsats for å fremme ansvarlig
næringsliv globalt, for å styrke og harmonisere implementeringen av internasjonale standarder
for menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og korrupsjon og for å støtte likeverdige vilkår («level
playing field») for bedrifter, som tar hensyn til deres påvirkning på samfunn og miljø;
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ANERKJENNER at ansvarlig næringsliv på tvers av sektorer og bransjer er avgjørende for
en bærekraftig utvikling;
NOTERER at Retningslinjene anbefaler at bedrifter utfører risikobaserte aktsomhetsvurderinger
for å identifisere, forebygge og avbøte faktisk og potensiell negativ påvirkning knyttet til offentlig
gjøring av opplysninger, menneskerettigheter, sysselsetting og forholdet mellom partene i
arbeidslivet, miljøvern, bestikkelse og korrupsjon, og forbrukerinteresser i egen virksomhet,
leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser;
ANERKJENNER at myndigheter, bedrifter, fagforeninger, sivilsamfunns-organisasjoner og
internasjonale organisasjoner kan trekke på sin respektive kompetanse og rolle for å fremme og
støtte ansvarlig næringsliv, inkludert i leverandørkjeder;
SOM VISER TIL OECD Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct (OECDs
veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv) [C(2018)42/ADD1] (heretter "veilederen"), som kan endres etter behov av Investeringskomiteen, særlig ettersom praksis rundt
aktsomhetsvurderinger utvikler seg og blir mer effektiv i å unngå og håndtere negativ påvirkning på samfunn og miljø;
SOM VISER TIL United Nations’ Guiding Principles on Business and Human Rights (FNs
veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter) og International Labour Organization’s Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social
Policy (ILOs erklæring om flernasjonale selskaper), som inneholder anbefalinger om aktsomhetsvurdering som denne veiledningen søker å være i tråd med;
ANERKJENNER det verdifulle samarbeidet mellom OECD og relevante mellomstatlige
organisasjoner i utviklingen og fremtidig implementering av veilederen;
NOTERER at aktsomhetsvurdering er pågående og toveis, involverer flere prosesser og mål, bør
sikte på i første omgang å forebygge negativ påvirkning på samfunn og miljø, og bør være
risikobasert, tilpasset bedriftens forhold, tilpasset begrensningene i det å håndtere forretningsforbindelser, og informert av meningsfull interessentdialog.
På forslag fra Investeringskomiteen;
I.

ANBEFALER at tilsluttede medlemmer og ikke-medlemmer følger denne anbefalingen
og at deres nasjonale kontaktpunkt for Retningslinjene (heretter "NCPs"), der det er
relevant aktivt fremmer at bedrifter som opererer fra eller på deres territorier bruker
veilederen med sikte på at internasjonalt avtalte standarder for ansvarlig næringsliv
overholdes, for å forebygge negativ påvirkning av deres virksomhet og bidra til bærekraftig utvikling;
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II. ANBEFALER, særskilt, at tilsluttede parter gjør tiltak for aktivt å støtte og overvåke at
bedrifter som opererer på eller fra deres territorier tar i bruk rammeverket knyttet til
aktsomhetsvurderinger, slik det er beskrevet i veilederen og at de:
1. forankrer ansvarlighet i bedriftens retningslinjer og styringssystemer;
2. identifiserer og kartlegger negativ påvirkning i egen virksomhet; leverandørkjede
og forretningsforbindelser;
3. stanser, forebygger og avbøter negativ påvirkning;
4. sporer implementering og resultater;
5. kommuniserer hvordan påvirkningen er håndtert; og
6. sørger for eller samarbeider om gjenoppretting der det er påkrevd;
III. ANBEFALER at de tilsluttede parter, og der det er relevant deres nasjonale kontaktpunkt, med støtte fra OECDs sekretariat, sørger for at veilederen blir vidt distribuert og
at den brukes aktivt av bedrifter, samt fremmer bruken av veilederen som en ressurs
for interessenter som bransjeforeninger, fagforeninger, sivilsamfunnsorganisasjoner,
flerparts- og bransjeinitiativ, samt rapporterer regelmessig til Investeringskomitéen
om tiltak som er gjennomført for å spre og fremme veilederen;
IV. INVITERER tilsluttede parter og generalsekretæren til å formidle denne Anbefalingen;
V. INVITERER ikke-tilsluttede parter til å ta behørig hensyn til og overholde den nåværende
Anbefalingen;
VI. INSTRUERER Investeringsutvalget til å overvåke implementeringen av Anbefaling og å
rapportere til Rådet innen fem år etter vedtaket og etter hvert som det er hensiktsmessig.
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