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IIIInnspill til nnspill til nnspill til nnspill til Handlingsplan for FNs Handlingsplan for FNs Handlingsplan for FNs Handlingsplan for FNs 
veiledende prinsipper for næringsliv og veiledende prinsipper for næringsliv og veiledende prinsipper for næringsliv og veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettighetermenneskerettighetermenneskerettighetermenneskerettigheter    
 
Forum for utvikling og miljø (ForUM) takker for anledningen til å komme med innspill til 
handlingsplanen for FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter. Vi vil også 
takke for den åpne og inkluderende prosessessen departementet har lagt opp til. 
 

    ForUM anbefaler at hForUM anbefaler at hForUM anbefaler at hForUM anbefaler at handlingsplanen måandlingsplanen måandlingsplanen måandlingsplanen må: : : :     
• klargjøre sammenhengen og komplementariteten mellom FNs veiledende prinsipper 
og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap, 

 
o inneholde en klar ambisjon, fulgt av nødvendige ressurser til å fremme og informere 
om FNs Guiding Principles (UNGP) og OECDs retningslinjer overfor alle norske 
næringslivsaktører på en måte som inspirerer til oppfølging,  

 
o identifisere de relevante departementene og myndighetsorganene som skal ivareta 
statens ansvar for å beskytte menneskerettighetene, og angi hvordan disse organene 
skal sikre at norske selskap utfører aktsomhetsvurdering , 
 

o etablere tiltak for opplæring av relevante offentlig ansatte. Dette gjelder særlig 
eierdepartementene og utestasjonene som skal fremme norsk næringsliv i utlandet,  
 

o klargjøre hvilke særlige menneskerettighetsutfordringer selskaper møter når de 
befinner seg i konflikt- og postkonflikt-områder og hvordan det påvirker 
aktsomhetsaktsomhetsvurderingen.  
 

o tydeliggjøre norske myndigheters holdning og håndtering av selskaper som operer i 
slike områder, og hvilke konsekvenser det vil kunne få om dersom selskaper og 
investorer bidrar til å bryte menneskerettighetene  

 
o inneholde tidsfrister for gjennomføring, og konkretisere hvem som har ansvaret for 
implementering og hvor selskap og investorer kan få veiledning 
 

o oppfordre selskap og investorer til å spille en konstruktiv rolle dersom de blir klaget 
inn for Norges nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer. Advare mot 
konsekvensene dersom de ikke gjør det.  
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StatenStatenStatenStaten    som kommersiell aktør som kommersiell aktør som kommersiell aktør som kommersiell aktør ----    dobdobdobdoble forpliktelserle forpliktelserle forpliktelserle forpliktelser    

 
Det at staten som har ansvaret for å beskytte menneskerettighetene, også opererer som eier 
og kommersiell aktør, medfører et mer direkte og dyptgående ansvar for at 
menneskerettighetene ivaretas også i den forbindelse.  Noe som også påpekes  i UNGP: 
“The closer a business enterprise is to the State, or the more it relies on statutory authority or 
taxpayer support, the stronger the State’s policy rationale becomes for ensuring that the 
enterprise respects human rights”1  

Offentlige anskaffelserOffentlige anskaffelserOffentlige anskaffelserOffentlige anskaffelser    
Det offentlige kjøper varer for rundt 400 milliarder kroner årlig. I Framtiden i våre henders 
rapport «Store ord- etikkfattig handling2» fra 2012 kommer det fram at 95 av 100 anskaffelser 
i den største kommunen i hvert av landets 19 fylker, stilles det ingen etiske krav til 
leverandøren. Det offentlige har også en særskilt rolle som innkjøper. 
 
 ForUM anbefaler at: 
 
 

o sosiale hensyn og miljøhensyn må inngå i vilkårene for gjennomføring av alle 
offentlige innkjøp, 

 
o oppdragsgiver må inkludere slike hensyn i konkurransegrunnlaget og i kontrakten 
med leverandør, samt å føre nødvendig tilsyn, 

 
o kravet til at leverandører må dokumentere etterlevelse av sosiale- og miljøkrav må inn 
i  kontraktsgrunnlaget. Dette bør være i form av en aktsomhetsvurdering knyttet til 
anskaffelsesgjenstanden (kvalifikasjonskrav),  

 
o det bør etableres et godt støtte-/ veiledningsapparat som kan bistå når det gjelder å 
kvalitetssikre leverandørers aktsomhetsvurderinger og følge opp kontraktsvilkår 
knyttet til sosiale- og miljøhensyn i kontraktsperioden.  

Offentlig støtteordningerOffentlig støtteordningerOffentlig støtteordningerOffentlig støtteordninger    
Det bør innføres krav om gjennomført aktsomhetsvurdering for kommersielle aktører som 
mottar ulike offentlige støtteordninger.   
 
ForUM anbefaler at: 
 

o det innføres krav om dokumentert ikke-finansiell aktsomhetsvurderingen som skal 
legges til grunn ved offentlige investeringer og tildeling av oppdrag i 
bistandsprosjekter. Videre ved søknader om støtte, lån, eksportkreditter og 
promotering, samt når regjeringen peker ut selskaper som deltar i 
næringslivsdelegasjoner, eller når en utenriksstasjon vurderer hvor aktivt de skal 
arbeide for å hjelpe et selskap til å etablere seg i landet.  

 

                                                   
1 UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Section B4, commentary 
2 http://www.framtiden.no/201209115768/rapporter/etikk-og-naringsliv/store-ord-etikkfattig-
handling.html 
 



    

Side 3333 av 4444 

o uttalelser og vurderinger fra det norske kontaktpunktet skal gjøres kjent i relevante 
offentlige organer og etater, og disse bør anvendes i forbindelse med tildeling av 
offentlige støtterordninger.  
 

o gode eksempler bør løftes frem slik at andre  kan lære av disse. Offentliggjøring av 
slike resultater er et viktig incentiv i seg selv. Det vil være en «premiering» av de 
beste selskapene og kan føre til et kappløp mot toppen når det gjelder etikk, framfor 
det motsatte.  
 

Finansielle investorerFinansielle investorerFinansielle investorerFinansielle investorer    
Den finansielle sektoren er dekket UNGP på samme måte som alle andre sektorer. 
ForUM anbefaler at: 
 

o handlingsplanen gir klare instrukser til Statens pensjonsfond (SPU) utland om fondets 
ansvar for å respektere hele spekteret av menneskerettighetene,  

 
o SPU pålegges å gjennomføre systematiske aktsomhetsvurderinger i tråd med 
anbefalingene fra det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer. Fondet bør 
identifisere hvilke risiki for menneskerettighetsbrudd som er mest utbredt i ulike 
sektorer, og typer investeringer, og ta hensyn til disse i aktsomhetsvurderingen, 
 

o SPU må pålegges å utvikle forventningsdokumenter for hele spekteret av 
menneskerettigheter og presentere disse for selskapene i porteføljen 
 

o private investorer oppfordres og inspireres til å .lære av ansvarlige investorer  
 

Statseide selskaperStatseide selskaperStatseide selskaperStatseide selskaper        
Myndighetenes forventning om at statseide selskaper skal gjennomføre 
aktsomhetsvurderinger, slik det framkommer i Eierskapsmeldingen er positivt 
 

o Disse forventningene må følges opp i praksis gjennom eierskapsdialog og 
aksjonærforsamling. Aktsomhetsvurderingene gjennomført av statseide selskaper bør 
samles og kunne tjene som eksempel for andre norske selskaper av en viss størrelse. 

    

RapporRapporRapporRapporteringsplikt teringsplikt teringsplikt teringsplikt     
CSR-rapporteringsplikten i § 3-3c som trådte i kraft 1. juni 2013 om ikke finansiell 
rapportering må oppdateres slik at den reflekterer UNGPog OECDs RL og kravet om 
gjennomført aktsomhetsvurdering.  
 
ForUM anbefaler at:    
 

o ordlyden i § 3-3c må endres fra: hensynet til menneskerettigheter til respekt for 
menneskerettigheter,  

o rapporteringsplikten må omfatte gjennomført aktsomhetsvurdering.  
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AAAAksjeloven ksjeloven ksjeloven ksjeloven     
 
Lovverket som regulerer selskapers drift bør endres slik at det bidrar til å fremme selskapers 
respekt for menneskerettighetene i tråd med UNGPs. Som påpekt i Taylors rapport3 er det i 
dag ingen krav i norsk selskapsrett om at respekt for menneskerettigheter skal være tatt inn i 
bedriftenes vedtekter, og standardformuleringene i vedtektene angående bedriftens formål 
og overholdelse av gjeldende lov forstås vanligvis heller ikke som å gjelde virkninger for 
menneskerettigheter som følge av bedriftens virksomhet. 
 
Endringer i aksjelovene bør innebære: 
 
• Respekt for grunnleggende menneskerettigheter inngår som en obligatorisk del av 

alle bedrifters vedtekter, og blir dermed en del av stiftelsesdokumentet som er 
nødvendig for registrering i foretaksregisteret.  

• Redefinering av formålsparagrafen i aksjeloven og allmennaksjeloven for å 
tydeliggjøre at selskaper har et ansvar overfor samfunnet de operer i til å drive 
bærekraftig, samt en klargjøring av styrets rolle, plikter og ansvar under ny 
formålsparagraf. Det bør gå fram av aksjelovene at selskaper har et ansvar for å 
forhindre og avbøte menneskerettslig- og miljøskade som gjennom sine 
operasjoner4.  

Klageordninger og kompensasjonKlageordninger og kompensasjonKlageordninger og kompensasjonKlageordninger og kompensasjon    
 

o I de tilfellene der Kontaktpunktet konkluderer med at retningslinjene er brutt må 
dette få konsekvenser. Kun selskaper som faktisk ivaretar retningslinjene bør ha 
muligheten til å nyte godt av offentlige privileger som eksportkreditter, offisielle 
næringslivsreiser (som ofte er sammen med kromprisparet), støtte fra ambassader, 
muligheten til å levere til offentlig innkjøp og lignende. Selskaper som derimot bryter 
retningslinjene bør få en konkret straff, eksempelvis bøter. 

 

Ekstraterritorielt ansvarEkstraterritorielt ansvarEkstraterritorielt ansvarEkstraterritorielt ansvar    
 

o Det bør nedsettes et utvalg som skal undersøke og drøfte hvilket rom man har i følge 
loven til å dømme nasjonale selskaper for menneskerettighetsbrudd begått utenfor 
landets grenser. 

    

                                                   
3 Kartleggings- og avviksanalysen: Statens plikt til å beskytte. Kartleggings- og avviksanalysen som grunnlag For 
nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs Guiding Principles on Business and Human Rights. 
4 Et tilsvarende forslag ble fremmet i den franske nasjonalforsamlingen i 2013.  Det finnes allerede 
norsk juridisk forskning på dette, og forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø ved 
juridisk fakultet ved UiO leverte i 2014 et reformforslag om en ny selskapsrettslig struktur for å gi 
konkurransefortrinn til bærekraftige selskaper. 


