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Hvordan møte loven – en praktisk tilnærming  

 Virksomhetene må gjennom en forberedelsesfase

 Avklare rammeverk og scope og forankre ansvarlighet 

 Etablere systemer og dokumentasjon for å kunne utøve aktsomhetsvurderinger

 Kartleggingsarbeid

 Risikoanalyse

 Gjennomføre risikobaserte bakgrunnsundersøkelser og kontroller hvor risikoen er størst (konkret aktsomhetsvurdering) 

 Systematisere mottak av informasjon og dokumentasjon for å forberede rapportering

 Etablere system for årlig rapportering / redegjørelse

 Etablere system for å svare ut informasjonsforespørsler  
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1. Avklare rammeverk og scope og forankre 
ansvarlighet    

 Forankring av åpenhetsloven 

 Pålegges virksomheten plikter etter åpenhetsloven?

 Hvis nei, skal virksomheten likevel følge loven jf. også OECD?

 Hvilket scope skal legges til grunn?

 Grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, eller også

 Andre områder i OCED, f.eks. miljø, korrupsjon etc.?

 Virksomheten bør definere og plassere roller og ansvar for åpenhetsloven. NB! Tonen 
fra toppen!

 Igangsette nødvendige forberedelser og planer som styret får fremlagt før endelig 
godkjennelse
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2. Etablere systemer og dokumentasjon for å 
kunne utøve aktsomhetsvurderinger

 Årshjul som beskriver arbeidsmetode og trinn

 Oppdatere / utarbeide retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger  

 Retningslinjene må forankres (vedtas av styret) og kommuniseres internt

 Det er viktig å sikre ansvar, opplæring og bevissthet i linje og i ledelse

 Kommuniser og innarbeid krav og retningslinjer i avtaler og "code of conducts" 
med leverandører og forretningspartnere

 Inkl. gjerne vilkår om løpende aktsomhetsvurderinger, varslingsplikt, 
leverandørinnsyn, revisjoner, opplæring, tiltak/reparasjon, sanksjoner mv.

 Etabler klageordninger / varslingskanaler 
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3. Kartleggingsarbeid

 Aktsomhetsvurderingene skal dekke egen virksomhet, leverandørkjede og 
forretningspartnere.

 Virksomhetene må derfor kartlegge hva som omfattes av: 

 Egen forretningsvirksomhet 

 Leverandørkjede

 Forretningsforbindelser

 Her kan det være vanskelige grensedragninger 

 Regnskapsfører

 Rengjøringsbyrå

 Leietakere?

 Investorer? 
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4. Risikoanalyse

 Aktsomhetsvurderingene skal baseres på risikobetraktninger

 Virksomhetene må derfor foreta en kartlegging av risiko hos leverandører og 
forretningspartnere 

 Ved å analysere risiko kan virksomheten foreta prioriteringer av de områdene der 
risikoen er størst, og begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor 
disse områdene

 Der risikoen er størst, bør virksomhetene foreta en grundigere analyser

§ 4 andre ledd

«Aktsomhetsvurderinger skal utføres 
regelmessig og stå i forhold til  
virksomhetens art, konteksten 
virksomheten finner sted innenfor, og 
alvorlighetsgraden av og 
sannsynligheten for negative 
konsekvenser for grunnleggende 
menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold».
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5. Gjennomfør risikobaserte 
bakgrunnsundersøkelser og kontroller/monitorer 

1. Foreta konkret aktsomhetsvurdering basert på risikobetraktninger

Kartlegg og vurder risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold i egen risikoutsatt virksomhet, og hos leverandører og 
forretningspartnere hvor risikoen er størst 

2. Hvis risiko er identifisert – iverksett tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ 
påvirkning/skade

3. Kontroll/monitorer, dvs. overvåk gjennomføring og resultater av tiltakene som er 
iverksatt
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6. Systematiser mottak av informasjon og 
dokumentasjon for å forberede rapportering

 Virksomhetene vil trolig motta store mengder informasjon og dokumentasjon fra
undersøkelsene

 Viktig å få god struktur og oversikt over det som mottas for å forenkle
rapporteringsarbeidet

• Lag et system for håndtering og sammenstilling av informasjon

• Unngå manuelle prosesser - da mister du oversikten

• Strukturer informasjonen slik at den er lett å rapportere på
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7) System for håndtering av redegjørelsesplikt 

 Etablere et system / prosedyrer for hvordan virksomheten redegjør for 
aktsomhetsvurderingene 

 Redegjørelsen offentliggjøres på virksomhetens nettsider

 Redegjørelsen kan i tillegg inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar 
etter regnskapsloven § 3-3c (evt i stand alone dokument eller i årsberetningen)

 Signeres av daglig leder og styret 

 Bør nettsiden oppdateres med info om hvem man skal kontakte ved spm?
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8. System for håndtering av informasjonsplikten 

 Etabler rutiner for å svare på informasjonsforespørsler

 Virksomheten må kunne ta imot forespørsler om informasjon, fordele ansvaret for 
behandling av forespørsler, og svare på henvendelser innen fristen på tre uker

 Hvem skal være ansvarlig for å motta, hente input og svare ut?

 Ha rutiner for egne informasjonsforespørsler til foretningsforbindelser/leverandører 
(gjennnom loven eller avtalefestet)

 Sikre konsistent bruk av unntak og begrunnelser for avslag

 Ha bevissthet om taushetspliktreguleringer i avtaler, og ha dialog med 
forretningsforbindelser for å søke å sikre tillit og konstruktiv tone.

 Språk? Språket henvendelsen kommer på

 Bygg erfaring 

 Effektivitet 

 Ved gjentatte henvendelser om det samme kan man vurdere å inkludere i 
redegjørelsen

Husk at informasjonsplikten trer i kraft allerede fra 1. juli 2022
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Tips på veien 

 Prioriter – og husk helhetsbildet

 Det er et kontinuerlig, proporsjonalitetsbasert, risikobasert og langsiktig arbeid

 Sørg for gode rutiner og å håndtere risiko og problemer som oppstår

 Tørr å prioritere, men ha velbegrunnede prioriteringer 

 Følg opp i praksis

 Sørg for hensiktsmessige anvarsforhold internt 

 Iverksett og følg opp tiltak der det er nødvendig

 Vurder opplæringstiltak og sørg for god informasjonsflyt

 Husk at risikobildet endrer seg 

 Benyttet arbeidet til virksomhetens fordel 
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