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Høringssvar - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om 
leverandørkjeder 
Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til Barne- og familiedepartementet sin: 
Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/etikkinformasjonsutvalgets-rapport/id2683619/ 
høringsfrist: 29.03.2020 
 
Barne- og familiedepartementet har journalført saksdokumentene på saksnr  
2019/4857 - Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om 
leverandørkjeder, der postjournalen vises i eInnsyn her: 
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--972417793--4857--2019 
 
Årsaker til noe forsinket høringssvar: 
Grunnet Covid19 har NMF for tiden noe redusert bemanning. I tillegg har Barne- og 
familiedepartementet glemt å sette opp NMF som en av høringsinstansene, noe som 
gjør at dette høringssvaret noen få dager for sent. Selv om NMF har hovedkontor i 
Bergen, så ber vi om at Barne- og familiedepartementet i fremtiden på denne typen 
høringer ikke diskriminerer NMF til fordel for andre miljøvernorganisasjoner som har 
hovedkontor i Oslo. 
 
Tilbakemeldinger fra Norges Miljøvernforbund:  
NMF er positive til at Barne- og familiedepartementet fremmer et Lovutkast til Lov om 
virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og 
aktsomhetsvurderinger. NMF kommer helt sikkert til å bli flittige brukere av det nye 
lovverket. NMF ser spesielt for oss at det nye lovverket kan være nyttig med tanke på 
å spore opp leverandørene og produsentene til ulike typer produkter som har 
helseskadelig eller miljøskadelig påvirkning. For oss som miljøvernorganisasjon så vil 
det helt sikkert være nyttig å kunne spore opp råvarenes og innsatsfaktorenes 
opprinnelsessted. 



 

 2 

Forslag til endringer i lovutkastet: 
Norges Miljøvernforbund (NMF) foreslår følgende endringer til kapittel 9 lovutkastet 
som er presentert på side 55-59 i høringen. 
 
Foreslått tekst i kapittel 9 lovutkast, 
side 55-59 i høringen: 

Norges Miljøvernforbund sitt forslag 
til endringer i lovtekst: 

Sitat: 
§ 6 Åpenhet om produksjonssteder 

(1) Virksomheter som omsetter varer 
til forbruker, plikter å offentliggjøre 
informasjon om 
produksjonsstedet. 
 

Bestemmelsen foreslås endret til: 
§ 6 Åpenhet om produksjonssteder 

(1) Virksomheter som omsetter varer 
til forbruker, ELLER RÅVARER 
DER FORBRUKER ER 
SLUTTKUNDE, plikter å 
offentliggjøre informasjon om 
produksjonsstedet. PÅ 
FORESPØRSEL SKAL DET I 
TILLEGG INFORMERES OM 
RÅVARENES OG 
INNSATSFAKTORENES 
OPPRINNELSESSTED. 
LOVVERKET GJELDER OGSÅ 
FOR VIRKSOMHETER SOM 
PRODUSERER ELLER 
LEVERER fôr til dyr eller fisk, 
matvarer, innsatsfaktorer til 
matvarer, 
KUNNSKAPSTJENESTER, 
HALVFABRIKATA OG/ELLER 
INDUSTRIPRODUKTER. 

 
Viktige tilleggskommentarer 

1. Etter NMF sin oppfatning så er det 
uheldig at lovverket begrenses til 
“Virksomheter som omsetter varer 
til forbruker”. Hele 
leverandørkjeden bør omfattes. 
Det er ikke holdbart at kun 
virksomheter om omsetter varer til 
sluttforbruker er omfattet. Dersom 
NMF er bekymret for at 
virkestoffer i fôret til oppdrettslaks 
kan virke kreftfremkallende, så 
bør NMF ha mulighet til å kontakte 
ett hvilket som helst 
oppdrettsanlegg, og vi bør da 
kunne få tilbakemelding om hvilke 
fôrleverandører, hvilke fôrtyper og 
hvilke merkenavn det er på fôret 
som disse benytter. 

2. Etter NMF sin oppfatning så bør vi 
også kunne undersøke 
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leverandørkjeden også til rene 
industrileverandører, f.eks. til 
oljeindustrien eller 
vindturbinselskaper. Mange 
industrileverandører henter inn 
sine råvarer eller delprodukter i 
lavkostnadsland, der det ikke er 
samme fokus på 
arbeidsbetingelser og miljø som i 
Norge. Det er et stort hull i 
regelverket dersom store deler av 
norsk næringsliv slipper å forholde 
seg til det nye lovverket. 

Sitat: 
§ 7 Rett til informasjon hos en 
virksomhet 

(1) Enhver har rett til informasjon om 
en virksomhets forhold til 
grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendig 
arbeid i virksomheten og i 
virksomhetens leverandørkjeder. 
 

 

Bestemmelsen foreslås endret til: 
§ 7 Rett til informasjon hos en 
virksomhet 

(1) Enhver har rett til informasjon om 
en virksomhets forhold til 
grunnleggende 
menneskerettigheter, MILJØ og 
anstendig arbeid i virksomheten 
og i virksomhetens 
leverandørkjeder. 

 
Sitat: 
§ 7 Rett til informasjon hos en 
virksomhet 
 (2) Krav på informasjon etter første ledd 
kan gå ut på: 
a) generell orientering om virksomhetens 
arbeid, systemer og tiltak for å forhindre 
eller redusere negativ påvirkning på 
menneskerettigheter og arbeidsforhold, 
b) opplysninger om negativ påvirkning på 
grunnleggende menneskerettigheter og 
arbeidsforhold, vesentlig risiko for slik 
påvirkning og hvordan virksomheten 
håndterer dette, herunder knyttet til et 
særskilt produkt eller en særskilt 
tjeneste. 

Bestemmelsen foreslås endret til: 
§ 7 Rett til informasjon hos en 
virksomhet 
(2) Krav på informasjon etter første ledd 
kan gå ut på: 
a) generell orientering om virksomhetens 
arbeid, RÅVARER, DELPRODUKTER, 
INNSATSFAKTORER, systemer og tiltak 
for å forhindre eller redusere negativ 
påvirkning på menneskerettigheter, 
MILJØ og arbeidsforhold, 
b) opplysninger om negativ påvirkning på 
grunnleggende menneskerettigheter, 
MILJØ og arbeidsforhold, vesentlig risiko 
for slik påvirkning og hvordan 
virksomheten håndterer dette, herunder 
knyttet til et særskilt produkt, EN 
SPESIELL RÅVARE, 
INNSATSFAKTOR eller en særskilt 
tjeneste. 
 
 
 
 

Sitat: 
§ 7 Rett til informasjon hos en 

Bestemmelsen foreslås endret til: 
§ 7 Rett til informasjon hos en 
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virksomhet 
 (3) Krav om informasjon kan framsettes 
muntlig eller skriftlig til virksomheten. 

virksomhet 
 (3) Krav om informasjon kan framsettes 
muntlig eller skriftlig til virksomheten. Det 
er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at 
ein oppgir namnet sitt når 
ein framset kravet, og det er såleis 
høve til å krevje innsyn anonymt. Ein 
treng ikkje gi fleire opplysningar enn 
dei som er naudsynte for å 
gjennomføre innsynsretten, slik som 
til dømes ei e-postadresse dersom ein 
ynskjer å få elektronisk kopi av 
dokumenta. 
 
Tilleggskommentar 
Bestemmelsen bør være mest mulig i 
samsvar med bestemmelsene fastsatt i 
offentleglova. Det vises til Justis- og 
beredskapsdepartementet sin rettleiar til 
offentleglova side 31 der følgende 
siteres: 
"Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn 
at ein oppgir namnet sitt når ein framset 
kravet, og det er såleis høve til å krevje 
innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire 
opplysningar enn dei som er naudsynte 
for å gjennomføre innsynsretten, slik som 
til dømes ei e-postadresse dersom ein 
ynskjer å få elektronisk kopi av 
dokumenta, eller eit faksnummer om ein 
ynskjer papirkopiar og 
forvaltningsorganet har telefaks." 
Kilde: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/om-offentleglova/id590264/ 
 

Sitat: 
§ 9 Virksomhetens behandling av 
informasjonskrav etter § 7 

(1) Den som får krav om informasjon, 
kan utlevere informasjonen i den 
formen virksomheten anser 
hensiktsmessig innenfor rammen 
av bestemmelsen her. 

Bestemmelsen foreslås endret til: 
§ 9 Virksomhetens behandling av 
informasjonskrav etter § 7 
(1) Den som får krav om informasjon, 
SKAL utlevere informasjonen i den 
formen SOM AVSENDER BER OM. Det 
kan kreves svar på papir eller 
elektronisk svar. Det kan kreves 
betaling for innsyn i form av vanlege 
avskrifter, utskrifter eller kopiar til 
papir, og for utsendinga, når antallet 
overstiger hundre ark i A4-format i en 
sak. I slike tilfeller kan 
organet/virksomheten kreve en krone 
per ark utover hundre og betaling for 
kostnadene for heile utsendinga 
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(porto). 
 
Bestemmelsen bør for øvrig være mest 
mulig lik med bestemmelsene fastsatt i 
offentleglova §§ 1, 7 og 30 samt 
offentlegforskrifta § 4. 
offentleglova § 30.Korleis organet skal gi 
innsyn og gjere dokument tilgjengelege 
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§30 
 
offentlegforskrifta § 4.Betaling for innsyn 
https://lovdata.no/forskrift/2008-10-17-1119/§4 

Sitat: 
§ 9 Virksomhetens behandling av 
informasjonskrav etter § 7 
(3) Den som mottar et krav om 
informasjon, skal ta stilling til og besvare 
kravet innen rimelig tid og senest innen 
tre uker etter at kravet er mottatt. 

Bestemmelsen foreslås endret til: 
Sitat: 
§ 9 Virksomhetens behandling av 
informasjonskrav etter § 7 
(3) Den som mottar et krav om 
informasjon, skal ta stilling til og besvare 
kravet innen rimelig tid og senest innen 
tre uker etter at kravet er mottatt. 
SVARET SKAL VÆRE SKRIFTLIG. 

Sitat: 
§ 9 Virksomhetens behandling av 
informasjonskrav etter § 7 
(5) Dersom et krav om informasjon 
avvises eller avslås, skal virksomheten 
vise til den bestemmelsen som er 
grunnlag for avslaget og opplyse om 
adgang og frist for å kreve nærmere 
begrunnelse, samt om klageadgang og 
klagefrist. 

Bestemmelsen foreslås endret til: 
Sitat: 
§ 9 Virksomhetens behandling av 
informasjonskrav etter § 7 
(5) Dersom et krav om informasjon 
avvises eller avslås, skal virksomheten 
vise til den bestemmelsen som er 
grunnlag for avslaget og opplyse om 
adgang og frist for å kreve nærmere 
begrunnelse, samt om klageadgang og 
klagefrist. SVARET SKAL VÆRE 
SKRIFTLIG. 

 
 
	
For 
Norges Miljøvernforbund  
 

                                        
Kurt W. Oddekalv                                                        Saksbehandler/ Nestleder 
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