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Endring i mandatet for Etikkinformasjonsutvalget - utforming av konkret 
lovforslag 

Etikkinformasjonsutvalget ble opprettet 1. juni 2018 for å vurdere om næringsdrivende skal 
pålegges en plikt til å informere om samfunnsansvar og oppfølgning av leverandørkjeder. 
Utvalget skulle først vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å innføre en 
etikkinformasjonsplikt. Dette skulle vurderes i en delrapport som skulle ferdigstilles innen 1. 
juli 2019. Dersom utvalget mener at en informasjonsplikt burde innføres, skulle utvalget blant 
annet vurdere hvilke sektorer som burde ha en informasjonsplikt, hva det skulle informeres 
om og hvordan informasjonsplikten skal håndheves. I utvalgets mandat er det presisert at 
utvalget ikke skal formulere et konkret lovforslag. Samtidig er det også presisert at BFD kan 
gjøre endringer i mandatet. Utvalget skal lever sin endelige rapport senest 1. desember 
2019. 
 
Departementet mottok en delrapport av utvalget 31. mai. I denne rapporten vurderer utvalget 
at en lovpålagt informasjonsplikt kan bidra til mer åpenhet og bedre vern av grunnleggende 
rettigheter og arbeidsvilkår. Utvalget vil derfor gå videre med del to av utredningen der de 
skal vurdere virkeområdet, utforming og håndheving av en eventuelt lovfestet 
etikkinformasjonsplikt.  
 
Etter en nærmere vurdering har BFD kommet frem til at utvalget allikevel bør utforme et 
konkret lovforslag. Et konkret lovforslag vil gjøre det enklere å forstå utvalgets vurderinger. 
Utvalget vurderer selv om plikten bør følge av en egen lov eller inkorporeres i eksisterende 
lover.  
 
Andre elementer i mandatet samt de økonomiske og tidsmessige rammene for arbeidet er 
for øvrig uendret.   

Etikkinformasjonsutvalget 
v/ v/Kristel Tonstad 
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Med hilsen 
 
 
Erik Saglie (e.f.) 
kst. ekspedisjonssjef 
 
 

Lars Grøndal 
kst. avdelingsdirektør 
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