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Framtiden i våre hender
Noe av det vi gjør

▪ Rangering av bankenes etikk og bærekraftspolicy

▪ Dialog med næringslivsaktører om bærekraftstema

▪ Retter offentlig kritikk av uetisk og miljøskadelig praksis (vaktbikkje)

▪ Holdningsarbeid og politiske kampanjer

▪ Norges største miljøorganisasjon med over 44 000 medlemmer. 



Er norske bedrifter stort sett 
beskyttet fra risiko for 
alvorlige normbrudd?
Telenor, Hydro, Maersk, Statnett, Tess 
og Statkraft (er noen eksempler)



Våre forventninger til statlige
alle bedrifter
▪Aktsomhetsvurderinger må dekke alle 
foretningsforbindelser (verdikjeder)
▪Vesentlighetsanalyse for å prioritere

▪ Hvor i selskapet og selskapets verdikjeder er det størst risiko for negative konsekvenser? 
▪ Vis hvor det er størst sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter og andre grunnleggende 

normer
▪ Vis hvordan dere prioriterer mellom mulige 

▪Hent inn eksterne perspektiver på 
vesentlighetsanalysen



forventninger 2

▪Interessentdialog
▪ Innspill fra lokale interessenter svært ofte nødvendig for å få et 

tilstrekkelig bilde 
▪ sivilsamfunn har ofte komplementerende kunnskap

▪Know and show
▪Gjør aktsomhetsvurderinger og vis hva som er vurdert
▪Unngå å drukne åpenhet i informasjonskaos



Hvor gode er 
aktsomhetsvurderingene?
Det korte svaret: 
«vi vet ikke»
Det rapporteres lite – og det 
kan tyde på at det gjøres lite.



Noen refleksjoner
▪Equinor

▪ Spesielt fokus på sårbare arbeidere, også hos foretningspartnere i 
2020. Forholdene i TESS ble allikevel avdekket av E24.

▪Hydro
▪ Omfattende rapport om risiko for menneskerettighetsbrudd og 

aktsomhetsvurderinger. Uklart skille mellom risiko for selskapet og 
risiko for tredjepart.

▪Ruter
▪ Ingen omtale av risikovurderinger eller aktsomhet



Hva betyr dette for 
eierdepartementene?
1) Sørge for at informasjon foreligger
2) Vurdere kvalitet i aktsomhetsarbeidet
▪Tydelig på prioriteringer og rasjonale
▪Negative hendelser skjer i alle selskap. Både 
risiko og inntrufne hendelser må legges frem.
▪Tiltak etter hendelser eller i møte med risiko
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