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ForUMs innspill til statsbudsjettet 2023 

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

vil med dette presentere for departementet våre forslag til prioriteringer i arbeidet med 

statsbudsjett for 2023. 

Implementering av Åpenhetsloven 
Sommeren 2021 vedtok Stortinget åpenhetsloven, som forplikter norske selskaper til å 

gjennomføre aktsomhetsvurderinger i sin virksomhet og til å vise åpenhet rundt sine 

produksjonskjeder. Ansvaret for implementering og håndheving av loven er lagt til 

Forbrukertilsynet, som i statsbudsjettet for 2022 fikk tilført 10 mill. Kroner til dette arbeidet.   

Ettersom åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, vil 2023 være det første hele budsjettåret loven 

er i kraft. ForUM mener det er naturlig at midlene Forbrukertilsynet mottar dobles for 2023, slik 

at tilsynet har de nødvendige ressursene for å ivareta ansvaret loven pålegger dem.  

Videre mener ForUM at det er behov for å øremerke egne midler til øvrige aktører som har 

kompetanse innenfor aktsomhetsvurderinger og bedrifters samfunnsansvar. Loven vil omfatte 

nærmere 9000 selskaper, og det vil være behov for å stimulere alle gode krefter for å sikre en 

effektiv implementering av loven. En rekke sivilsamfunnsaktører, som Etisk Handel 

Norge, Raftostiftelsen, Framtiden i Våre Hender og Amnesty, sitter på kompetanse som vil være 

avgjørende for å en effektiv implementering av loven.  

Stortingets flertall ba i behandlingen av åpenhetsloven om at loven evalueres etter en gitt 

tidsperiode, og signaliserte 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 pågår også prosesser OECD og i EU som gjør det 

naturlig å evaluere loven på nytt i nær fremtid. ForUM ber derfor om at departementet setter et 

konkret tidspunkt for når denne evalueringen skal gjennomføres, og oppfordrer til at det skjer i 

tide til at en oppdatering av loven kan vedtas i løpet av inneværende stortingsperiode.  

 ForUM ber om at: 

• Det under kapittel 868. settes av 20 mill. Kroner til Forbrukertilsynes arbeid med 

åpenhetsloven 

• Det under kapittel 868. settes av 5. millioner til en søkbar pott for 

sivilsamfunnsorganisasjoner sitt informasjonsarbeid om aktsomhetsvurderinger. 

• Departementet i neste års budsjettforslag annonserer prosess for evaluering av 

åpenhetsloven.  
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