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Temaer
•Hvem vi er

•Hvordan vi jobber

•Utfordringer og løsninger i bransjen

•



Forbrukertilsynet
•Uavhengig forvaltningsorgan under 

Barne- og familiedepartementet

•Offentlig tilsynsmyndighet

•To av ansvarsområdene: Tilsyn og Tvisteløsning

•Ca. 110 ansatte i 4 ulike byer 



Hvorfor Forbrukertilsynet? 

• Tilsyn= nødvendig

• Påvirke til mer ansvarlige og bærekraftige valg 

• Lignende krav til markedsføring, avtalevilkår og annen
handelspraksis



Seksjon
åpenhetsloven

• 1. januar 2022

• Rekruttering og kompetansebygging

• Forventningsavklaring

• §§ 8 og 9: ansvar for veiledning, 
kontroll og håndheving av loven



Veiledning - § 8 

• Generelle opplysninger, råd og veiledninger

• Dialog 

• Mål: Åpenhet rundt faktiske forhold, ikke en
teoretisk rapporteringsplikt



Hvordan veileder vi nå

• Informasjon på nettside 

•E-post apenhetsloven@forbrukertilsynet.no

•Kontaktmøter 

•Deltakelse på konferanser og andre arenaer 

• Samarbeid med Norges OECD-kontaktpunkt

mailto:apenhetsloven@forbrukertilsynet.no


Kontroll og håndheving - § 9 

• § 9 (1): «Tilsynet skjer ut fra hensynet til å fremme 
virksomheters respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold»



Opplysningsplikt - § 10 

• Plikt til å gi opplysninger til Forbrukertilsynet

• Kan kreves utlevert

• Gjelder uavhengig av taushetsplikt 
(unntak i åpenhetsloven § 6 og straffeprosessloven)



De ulike sanksjonene

Forbuds- og påbudsvedtak

Tvangsmulkt

Overtredelsesgebyr



Omdømme & konkurransefortrinn 

•Risiko for omdømmetap

•Konkurransefortrinn

•Norge i forkant



Bygg- og eiendomsbransjen 

•Utsatt bransje
- Anbudsrunder?
- Tidspress og manglende fleksibilitet? 
- Arbeidslivskriminalitet?
- Sosial dumping?

• Sikre fleksibilitet, rettferdig konkurranse, kloke 
offentlige innkjøp, minstelønn? 



Oppsummert

•Kom i gang! Viktig med forankring 

• Snakk med interessenter – forstå forholdene

•Veiledning og dialog, men omfattende og åpenbare 
brudd på lovens bestemmelser vil bli slått ned på

• Lovens formål 



Nadia Ullah

Juridisk rådgiver – åpenhetsloven, bærekraft

488 61 895 

nu@forbrukertilsynet.no 
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