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Åpenhetsloven i et nøtteskall
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"Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold"

IKRAFTTREDELSE 1. JULI 2022. TILSYNSMYNDIGHET: FORBRUKERTILSYNET.

Lovens virkeområde

• "Større virksomheter" i Norge 

og som tilbyr varer og

tjenester.

• Større utenlandske

virksomheter som tilbyr varer

og tjenester i Norge, som er

skattepliktige i Norge.

Tre plikter

1. Aktsomhetsvurderinger i 

egen virksomhet og

leverandør-/verdikjede (§ 4).

2. Rapportere om vurderinger

og rutiner (§ 5).

3. Informere ved forespørsel

(§§ 6-7).

Lovens formål

• Fremme selskapers respekt

for grunnleggende

menneskerettigheter og

anstendige arbeidsforhold. 

• Sikre allmennheten

informasjon om hvordan

negative konsekvenser

håndteres.

Internasjonalt inspirert

• Bygger på UNGP and 

OECDs retningslinjer.

• Følger internasjonal trend 

om MR og ESG.

• Overlappende reguleringer; 

er et sekundæransvar.
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Lovens virkeområde

• "Større virksomheter" = selskaper definert som store etter regnskapsloven

eller som overgår 2 av 3 vilkår:

- Salgsinntekt > NOK 70 millioner

- Balansesum > NOK 35 millioner

- Gjennomsnittlig antall ansatte > 50 årsverk

• Samsvarer med terskel for å levere årsberetning iht. rl. § 3-3a.

• Morselskaper omfattes hvis vilkårene er oppfylt for mor og datterselskaper 

samlet (uansett hvor registrert hvis norsk mor).

• Utenlandsk mor: aktivteten til norskregistrert del av virksomheten inkluderes.

• (Enda større indirekte effekt.)
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Lovens virkeområde

• "Større virksomheter" i Norge 

og som tilbyr varer og

tjenester.

• Større utenlandske

virksomheter som tilbyr varer

og tjenester i Norge, som er

skattepliktige i Norge.
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Plikt 1: "Aktsomhetsvurderinger" er vidt
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Illustration OECD
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Plikt 1: Nærmere om aktsomhetsvurderinger

• Kjerne: Kartlegge, vurdere og håndtere risiko i egen virksomhet og i 

leverandørkjede.

- Kunder som hovedregel utenfor, jf. "forretningspartnere" i § 3 e (noen uklarheter)

- Stikkord: Kunnskap, bevissthet/rutiner og oppfølging (når nødvendig).

• Arbeidsforhold i fokus: Tvangsarbeid, barnearbeid, HMS, lønn, arbeidstid, 

diskriminering, fagforeningsrett mv., men omfatter alle menneskerettigheter.

• Forholdsmessighetsbasert: Ut fra risiko (geografi, bransje, produkt mv.), 

størrelse, kontekst, kontroll / "leverage".

- Foreta forståelige prioriteringer; dokumenter vurderinger og handlinger.

• Forankring: Innta i retningslinjer, rutiner, avtaler/leverandørkrav mv. 

• Samarbeid/dialog: I bransjen, med ansatte, fagforeninger, leverandører mv.

• Sirkulær: Legg opp til "løpende kontroll", kontinuerlig arbeid (tilvenningsperiode).
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Plikt 2: Rapportere om vurderingene (§ 5)

• Offentliggjøre en redegjørelse om:

- generell organisering, retningslinjer og rutiner;

- vurderingene / avdekket risiko;

- tiltak iverksatt eller planlagt, og resultater. 

• Årlig før 30. juni eller ved vesentlige endringer.

• Underskrives av styret og daglig leder.

• Publiseres på nettsider. Kan inngå i redegjørelse om 

samfunnsansvar.
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Plikt 3: Informere på forespørsel (§§ 6-7)

• Gi informasjon om aktsomhetsvurderinger til enhver som spør.

• Omfatter både generell informasjon eller konkret knyttet til en

særskilt vare eller tjeneste.

• Forespørselen må være skriftlig, men må ikke begrunnes.

• Informasjon skal gis skriftlig og være dekkende og forståelig, og som

hovedregel innen tre uker.

• Unntak: Ikke tilstrekkelig grunnlag, åpenbart urimelig, personlige

forhold eller forretingshemmeligheter (som forvaltningsloven, mao. 

snevert), gradert informasjon eller åndsverkbeskyttet.
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