KRAV OG FORVENTNINGER SOM NORSKE VIRKSOMHETER VIL MØTE OM
ETTERLEVELSE AV INTERNASJONALE STANDARDER OM ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Frode Elgesem, leder for Norges nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv
Norge mot 2025, 2. desember 2020

The Reach of OECD GL
• 49 states have adhered to the
OECD Guidelines:
• 37 Member States
• 12 Adhering States

• Expectations to businesses
operating in and from the
adhering states.
• Reaches global supply chains
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The Relevance of OECD GL & NCPs
International agreement on RBC
The Human Rights Chapter aligned
with UNGP
States required to set up NCPs

NCPs are in practice complaint
mechanisms also for alleged
breaches of UNGP by businesses
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Aktsomhetsvurderinger
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Utvikling internasjonalt mht. lovregulering
Krav til åpenhet/rapportering – moderne slaveri m.v.
•
•
•

EU-direktiv om ikke-finansiell informasjon, mangfold (2014)
UK Modern Slavery Act (2015)
Australian Act – reporting on modern slavery (2018)

Krav til aktsomhetsvurderinger – mennesker og miljø
•
•
•
•

Fransk lov: devoir de vigilance (2017)
Nederland: aktsomhetsvurderinger og barnearbeid (2019)
EUs konfliktmineralforordning (2021)
EU-initiativ for lovgivning om plikt til aktsomhetsvurderinger

Krav til bærekraftig finans
•
•

EUs handlingsplan for bærekraftig finans (2018)
EUs taksonomi (2020), et klassifiseringssystem for bærekraftige investeringer
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EUs taksonomi for bærekraftige investeringer
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Etikkinformasjonsutvalgets lovforslag
• Kunnskapsplikt for alle virksomheter
• Åpenhet om produksjonssteder
• Rett til informasjon hos en virksomhet

• Større virksomheters plikt til
aktsomhetsvurderinger og offentliggjøring
av informasjon
• Veiledning, klagemulighet og tilsyn
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Kontaktpunktets næringslivsundersøkelse:
Kjennskap til OECDs retningslinjer og Kontaktpunktet
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Samlet andel som svarer:
- Kjenner dem godt
- Har satt meg litt inn i dem
- Har kun hørt om dem

34%

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

13%

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger

15%

ILOs kjernekonvensjoner

23%
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Kjennskap til OECDs retningslinjer og Kontaktpunktet
blant selskaper med virksomhet i utlandet
Prosentandel

Kjenner dem
godt

Har satt meg litt
inn i dem

Har kun hørt
om dem

Har ikke hørt
om dem

OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskaper

2
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Kontaktpunktet for
ansvarlig næringsliv
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86

OECDs veileder for
aktsomhetsvurderinger

2

5

8

85

ILOs kjernekonvensjoner
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Retningslinjer og aktsomhetsvurderinger

• 50 % opplyser at de gjør aktsomhetsvurderinger
- av disse: kun 40 % som gjør det i
leverandørkjeden

Aktsomhetsvurderinger:
På hvilket område har selskapet kartlagt risiko?
Menneskerettigheter

15%

Arbeidstakerrettigheter

Område

• 50 % har skriftlige retningslinjer på ansvarlig
næringsliv/bærekraft
- kun 12 % viser til OECDs retningslinjer

34%

Miljø- og klimarisiko

45%

Korrupsjonsrisiko

16%

Andre kartlegginger

58%

• 28 % har indikatorer for ansvarlig næringsliv

• 39 % av bedrifter med utenlandsvirksomhet
ønsker mer veiledning på arbeid med ansvarlig
næringsliv

I egen virksomhet

Ledd

• 16 % har kartlagt korrupsjonsrisiko

91%

I leverandørkjeden

40%

Hos forretningsforbindelser
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Amnestys næringslivsundersøkelse
-

Alle selskapene i undersøkelsen har policy på menneskerettigheter, ni av
ti har opplæring av ansatte og monitoreringssystemer
Men: mindre enn 40 % har referanse til OECDs retningslinjer eller FNs veiledende
prinsipper

-

Til tross for at norske selskaper har økt eksponering for risiko for å bryte
menneskerettighetene:
- få selskaper gjør risikokartlegginger
- få selskaper er åpne om hvordan de forebygger risiko
- nærmere halvparten av selskapene forteller at de har
problemer med å kontrollere leverandørkjeden.
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Oppsummering
• Norske virksomheter vil i økende grad møte forventninger og
krav om etterlevelse av standarder og lovgivning om ansvarlig
næringsliv – ny lovgivning blir gjennomgående basert på OECD
GL og UNGP.
• God dokumentasjon for gjennomføring av standardene vil i
økende grad være en forutsetning for forretningsmessig
samarbeid og for å tiltrekke seg investorer.
• Norsk næringsliv har i dag svak kjennskap til standardene og
gjennomføringen av dem er enda svakere.
• Norsk næringsliv er dermed dårlig rustet for å møte
forventningene og kravene om etterlevelse av standardene om
ansvarlig næringsliv.

