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Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om 
leverandørkjeder 
 
Det vises til brev fra Barne- og familiedepartementet av 20. desember 2019 vedrørende 
ovennevnte.  
 
Forsvarsdepartementet mener på generelt grunnlag at en ny lov om åpenhet om forholdet til 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i egen virksomhet og i 
leverandørkjeder er et skritt i riktig retning mot en mer ansvarlig næringsvirksomhet.  
 
Forsvarssektoren vektlegger etisk handel ved gjennomføring av egne anskaffelser.  
Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) er en intern instruks utarbeidet av 
Forsvarsdepartementet. I ARF kapittel 3 om etisk handel og sosialt ansvar er det inntatt 
bestemmelser som blant annet pålegger innkjøpere å stille krav om at leverandøren og 
underleverandører skal opptre i samsvar med grunnleggende krav til etisk handel og sosialt 
ansvar, herunder nasjonal lovgivning, FN-konvensjoner og ILO-konvensjonen. Videre skal et 
eget etisk egenerklæringsskjema for forsvarssektoren vedlegges alle tilbud som fremsendes 
i forbindelse med anskaffelser som gjennomføres.  
  
Departementet har foretatt en gjennomgang av lovforslaget. Etter vår vurdering kan det være 
nødvendig å sikre at en ny lov om åpenhet vedrørende interne forhold i virksomheter ikke går 
på bekostning av hensynet til å beskytte informasjon i henhold til lov om nasjonal sikkerhet 
(sikkerhetsloven).  
 
I lovforslagets § 8 er det listet opp unntak for utlevering av visse typer informasjon:  
 

«§ 8 Unntak for visse typer informasjon 
 
(1) Krav om informasjon kan avslås dersom 
a) kravet er åpenbart urimelig, eller 
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b) det angår opplysninger om noens personlige forhold, eller 
c) informasjonen som etterspørres, angår drifts- eller forretningsmessige forhold   

som det er grunn til å verne om, og som blant annet kan gjelde 
forretningsstrategier, forretningsideer, oppskrifter eller produksjonsmetoder. 

 
(2) Informasjon om brudd på grunnleggende menneskerettigheter i tilknytning til 

virksomheten og i dens leverandørkjeder som virksomheten er kjent med, kan ikke 
unntas i medhold av første ledd.» 
 

Vi foreslår at det inntas en bokstav under § 8 første ledd som omhandler unntak for gradert 
informasjon. Følgende formulering kan benyttes: «Informasjonen som etterspørres er gradert 
etter sikkerhetsloven».    
 
Departementet antar at det ikke vil være noe problem i praksis. Ettersom personopplysninger 
og forretningshemmeligheter eksplisitt er unntatt fra denne loven, kan det være at det 
eventuelt bør presiseres at gradert informasjon også må unntas.  
 
Departementet har ingen ytterligere merknader.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Kristine Offerdal (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Are Thengs 
seniorrådgiver 
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