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Lovprosessen

• 2016/2017: Anmodningsvedtak fra Stortinget 

• 2017: Utredning av det juridiske handlingsrommet

• 2018/2019: Etikkinformasjonsutvalget

• 2020: Høring av utvalgsforslaget

• 2020: Oppstart arbeid med Prop. L

• 2020-2021: Konsekvensanalyse fra Oslo 

Economics og KPMG 

• 9. april 2021: Prop. 150 L (2020-2021) med 

forslag til en åpenhetslov lagt frem

• Juni 2021: Stortinget vedtar åpenhetsloven 
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Åpenhetsloven

• Formål

• Fremme virksomheters respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold

• Sikre allmennheten tilgang på informasjon

• Bygger på: 

• OECDs retningslinjer for flernasjonale 

selskaper

• FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 

menneskerettigheter (UNGP)

4



Åpenhetsloven

• Pliktsubjekter

• Større virksomheter

• Hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor 

Norge

• Utenlandske som tilbyr varer og tjenester i Norge og som er skattepliktige 

her

"Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, 

eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner

2. balansesum: 35 millioner kroner

3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk"
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Åpenhetsloven

• Virkeområde 

• Grunnleggende menneskerettigheter

• FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

• FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, 

• ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i 

arbeidslivet

• Anstendige arbeidsforhold

• Arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og 

sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av. 
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Åpenhetsloven

• Virksomhetene skal 

• utføre aktsomhetsvurderinger

• offentliggjøre en redegjørelse for 

aktsomhetsvurderingene

• besvare informasjonskrav fra 

allmennheten 

• Forbrukertilsynet skal føre tilsyn og 

gi veiledning

• Kan ilegge tvangsmulkt og 

overtredelsesgebyr
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Åpenhetsloven

• Trer i kraft 1. juli 2022

• Skal evalueres etter at den har virket en periode
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