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Ny lov – nå må leverandørkjeder kartlegges
Hvordan kan innkjøpere vite at varen de kjøper inn er produsert på en bærekraftig måte? At produksjon og
frakt ikke skader miljøet? At arbeidstakere ikke utnyttes ved lave lønninger og farlige arbeidsforhold?
Innkjøpere har nå fått et lovpålagt ansvar for å sikre bærekraft i sine leverandørkjeder.
Den nye «åpenhetsloven» av 18. juni i år retter krav til virksomheter som oppfyller to av tre
vilkår; omsetning over 70 mnok, balanse mer enn 35 nok og som sysselsetter mer enn 50 årsverk. Flere
enn 8.000 virksomheter omfattes direkte av den nye loven, og mange indirekte ved at leverandører vil
få videreført krav fra sine kunder.
Med denne nye loven pålegges virksomhetene en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Disse
skal offentliggjøres sammen med årsregnskapet, og skal være lett tilgjengelig for offentligheten.
Kartleggingsplikten omfatter områder som produksjonsland, materialbruk og materialenes opphav.
Blant sentrale bærekraftsfaktorer er miljømessige, sosiale og arbeidstakerrelaterte forhold, samt forhold
som angår menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Det kreves inngående
kunnskap, ikke bare om kontraktsmotparten, men også om leddene oppstrøms i hele verdikjeden.
De nye kravene innebærer at virksomhetene må gjøre en risikovurdering av hele sin leverandørkjede. I
tillegg til å forankre handlingsplaner i ledelsessystemene, må virksomhetene kartlegge, analysere,
prioritere og etablere tiltaksplaner for nødvendige forbedringer. Dersom brudd avdekkes må ikke
virksomhetene bryte med leverandøren, men de må stille klare krav til forbedringer slik at det skjer
endringer.
Flere næringer erfarer brudd på lover og regler – av og til helt bevisst og vel planlagt juks. Den økte
oppmerksomheten om dette har i første rekke vært initiert av offentlig sektor, hovedsakelig rettet mot
deres direkte kontraktspart. Den nye loven går lengre ved at den omfatter alle virksomheter og at det
også stilles krav til innsyn hos leverandører i hele kjeden. Kjøpere av bygge- og anleggstjenester kan som
eksempel ikke bare nøye seg med å kartlegge entreprenøren de har kontrakt med, men pålegges også å
ha kunnskap om hvor materialene kommer fra og i hvilken grad de er fremstilt på en bærekraftig måte.
For å tilfredsstille kravene i den nye loven må nå alle virksomheter starte med å forankre ansvarlighet i
sine overordnede retningslinjer. Ledelsen må sette ambisjoner for sitt arbeid med tiltakene og
innarbeide resultatet fra aktivitetene i årsrapporten. Dette innebærer at arbeidet må organiseres og
planlegges slik at en bærekraftig forvaltning av forsyningskjeden er basert på ambisjonene som er satt
av styret og bedriftens ledelse.
Ibenor erfarer at starten på dette arbeidet krever ekstra ressurser – både for ledelsen og de operative
funksjonene. Vi har derfor utarbeidet strategier for hvordan virksomheter kan innrette seg etter loven
som hjelp til å komme i gang. Ta kontakt dersom det er ønskelig med en innledende samtale om dette.
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