
Innspill til budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité 

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, takker for 

muligheten til å delta på statsbudsjetthøring. Vi vil i vårt skriftlige innspill fokusere overordnet om 

på kapittel 868 om Forbrukertilsynet. 

Forbrukertilsynet må styrkes 

Barne- og familiedepartementet har varslet at Åpenhetsloven, som ble vedtatt av Stortinget i juni, vil tre i 

kraft fra 1. juli neste år. Tilsynets oppgaver strekker seg fra å veilede og ha tilsyn med selskaper, til å ilegge 

bøter og tvangsmulkter. Forbrukertilsynet har per i dag ikke de tilstrekkelige ressursene eller kompetansen 

til å håndheve loven, noe som også ble uttrykt i proposisjonen som ble lagt frem for Stortinget av Barne- og 

familiedepartementet.  

 

I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det satt av 10. millioner til Forbrukertilsynet som skal gå til 

veiledning og tilsyn med loven. Dette er en god start, men det er uklart hvordan disse midlene skal brukes 

og hvordan departementet vil sikre at Forbrukertilsynet tilegner seg den nødvendige kompetansen om 

aktsomhetsvurderinger. Det er også uklart om 10. millioner vil være den årlige summen tilsynet for til å 

gjøre sitt arbeid, eller om det er planlagt å utvide posten i fremtidige budsjetter.   

 

Kunnskapen finnes allerede i sivilsamfunn 
Samtidig finnes det flere sivilsamfunnsaktører som over mange år har bygget seg opp kunnskap og 

kompetanse om aktsomhetsvurderinger for privat og offentlig sektor. Det gjelder også oppfølging av slike 

vurderinger og hvordan gjenoppretting kan sikres. Aktører som bl.a. Etisk Handel Norge, Raftostiftelsen, 

Framtiden i Våre Hender og Amnesty sitter på kompetanse som vil være avgjørende for å en effektiv 

implementering av loven. ForUM mener det må øremerkes midler til dette formålet i dette og kommende 

statsbudsjetter.  

 

Det norske kontaktpunktet til OECD står i en særstilling både når gjelder troverdighet som en selvstendig 

aktør, og med sin mangeårige fagkompetanse på området. Stortingsproposisjonen pekte spesifikt på at 

Forbrukertilsynet bør utvikle et tett samarbeid med Kontaktpunktet. Samtidig er uttrykker proposisjonen at 

Kontaktpunktet og Forbrukertilsynet har forskjellige roller, og vi mener det er viktig at disse ikke 

sammenblandes. Kontaktpunktets rolle som et selvstendig organ med fagkompetanse er viktig å ivareta. 

Vi mener derfor at også Kontaktpunktet må tilføres midler til å bidra til kompetanseheving på feltet, for å 

sikre at de kan bidra til kompetanseheving på feltet samtidig som de ivaretar sine andre oppgaver og sin 

selvstendige rolle.  

 

Loven må evalueres 
I behandlingen av lovvedtaket stemte det daværende Stortingets flertall for at loven skal evalueres etter en 

gitt tidsperiode, og at det da vil være naturlig å vurdere en utvidelse av loven til å omfatte alle selskaper 

uavhengig av størrelse, og å inkludere miljødimensjonen og plikt til å opplyse om produksjonssted i 

lovteksten. Det er også pågående prosesser OECD og i EU som gjør det naturlig å evaluere loven på nytt i 

nær fremtid. ForUM mener at Stortinget bør etterspørre at departementet setter et konkret tidspunkt for 

når denne evalueringen skal gjennomføres.    

 

ForUM ber derfor om at komiteen: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-150-l-20202021/id2843171/?q=forbrukertilsynet&ch=9#kap9-1-2-3


• I merknad ber departementet synliggjøre for Stortinget hvordan Forbrukertilsynet skal 

tilføres den nødvendige kompetansen for å til enhver tid kunne ivareta sin påtenkte rolle som 

tilsyns-, rådgivnings- og håndhevings organ 
• Tilfører en tilleggssum til kapittel 868 post Forbrukertilsynet som øremerkes til 

henholdsvis OECDs Kontaktpunkt og sivilsamfunnsaktørers arbeid med å spre informasjon og 

kunnskap om gode praksiser for gjennomføring og vurdering av aktsomhetsvurderinger og 

gjenoppretting  
• I merknad ber departementet gjennomføre en evaluering av loven, og at denne må skje 

innen to år etter at loven trer i kraft 

 

Vennlig hilsen 

Kathrine Sund-Henriksen 

Daglig leder Forum for utvikling og miljø 

  

 

 

 

 


