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”En av Etisk handel
Norges styrker er
flerpartssamarbeidet.”

Til lesere av rapporten
En av Etisk handel Norges styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller
medlemsorganisasjonene en viktig rolle ved å bidra med spisskompetanse og ressurser,
ved å være pådrivere i rettighetsarbeid og politisk påvirkning, og ved å bidra til å styrke
oppslutningen om etisk handel. I tillegg er organisasjonene forpliktet til å stille etiske
krav i egne innkjøp.
Organisasjonene i Etisk handel Norge er ulike og har dermed også ulikt fokus. For
eksempel er arbeidstakerorganisasjoners viktigste mål å styrke fagforeninger og
arbeidstakeres rettigheter, og i Etisk handel Norge kan de dele sin kompetanse om dette
viktige temaet med andre medlemmer. Frivillige organisasjoner har verdifull kunnskap
om lokale forhold i produsentland, de har lokale samarbeidspartnere, og de kan
gjennomføre kampanjer for å skape bred oppmerksomhet. Arbeidsgiver‐ og
interesseorganisasjoner kan ta tak i problemstillinger medlemmene har felles og slik
initiere prosjekter på vegne av mange Etisk handel Norge‐bedrifter.
Denne rapporteringsmalen er laget slik at den skal kunne brukes av alle
organisasjoner som er medlemmer i Etisk handel Norge. Den enkelte organisasjons rolle
og fokus vil bestemme hvor detaljert de enkelte spørsmål kan besvares.

Heidi Furustøl
Daglig leder Etisk handel Norge
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Forord fra: Anne Lindboe, administrerende direktør
PBL er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH) og ønsker med det å bidra til en bærekraftig utvikling. I nært
samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere jobber PBL aktivt for å fremme gode arbeids- og
miljøforhold i våre leverandørkjeder.
Styret i PBL har vedtatt følge retningslinjer for etisk handel og PBL`s CoC. Disse skal tydeliggjøre kravene og
forventningene som vi stiller til oss selv og våre forretningsforbindelser. Våre retningslinjer omhandler forhold i
egen virksomhet og krav til produksjonsforhold i tråd med internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning.
Retningslinjene uttrykker målsettinger for vårt arbeid med etisk handel.
IEH er en non-profit organisasjon med medlemmer fra privat og offentlig sektor, samt organisasjoner. IEH er en
pådriver og et ressurssenter for etisk handel. PBL rapporterer årlig til IEH om fremdrift i vårt arbeid for å
fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i leverandørkjeden. Rapporten er offentlig
tilgjengelig.
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Om organisasjonen
Organisasjonsnavn:
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Type organisasjon:
Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge

Beskrivelse av organisasjonen:
PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlembarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte,
ansatte, eiere og samfunnet forøvrig.

Organisasjonens størrelse:
Antall ansatte:
145
Omsetning (NOK):
189,3

Land som omfattes av prioriterte programmer/prosjekter:
Norge, Sverige, Finland, Nederland og Polen

Kontaktinformasjon for rapporten:
Kontaktperson: Johnny Raanes
Tittel: Salgssjef
Epost: johnny@pbl.no
Telefon: 91 13 90 37

Innmeldingsår i Etisk handel Norge:
2007

Forankring i organisasjonen
Beskriv hvordan etisk handel er forankret i organisasjonen:
Navn og stilling på øverste leder med etisk handel som en del av sitt hovedansvar:
Johnny Raanes, Salgssjef PBL Medlemsservice AS
Strategier og langtidsplaner som omhandler etisk handel:
I 2018 startet prosjektet "Plast & Giftfrie barnehager" i samarbeid med Naturvernforbundet og
leverandørindustrien med Lekolar og Norengros. Dett er et pågående prosjekt.
Annet
PBL har igangsatt arbeidet med å bli Miljøfyrtårnsertifisert innen sommeren 2021.
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Beskriv hva organisasjonen gjør for å kommunisere internt fokuset og innsatsen som følger
av medlemskapet i Etisk handel Norge:
PBL gir årlig informasjon om vårt medlemskap til alle ansatte ansatte gjennom intern kommunikasjon via
intranett og interne fellesmøter.

Prioriterte aktiviteter/mål i rapporteringsåret
Aktiviteter:

Status/framdrift

Informasjon til ansatte gjennom allmøter

Høst

Oppfølging av leverandører ifbm med
avtalegjennomgang

Årlig aktivitet

Gjennomgang av CoC med alle leverandører

Årlig aktivitet

Prioriterte aktiviteter/mål for kommende rapporteringsår
Aktiviteter:
Fronte medlemskapet og IEH inn i prosjektet Plast & Giftfrie barnehager
Fokus på medlemskapet i IEH mot leverandører
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“PBL jobber kontinuerlig for å
forbedre egen policy og praksis
som kan bidra til at leverandørene
etterfølger våre retningslinjer for
etisk handel"
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1. Styrking av rettigheter
og oppslutning om
etisk handel
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Styrking av arbeidstakeres rettigheter, menneskerettigheter, miljø og
antikorrupsjon
Har organisasjonen i rapporteringsåret jobbet for å styrke arbeidstakeres rettig-heter,
menneskerettigheter, miljøhensyn eller antikorrupsjon utenfor Norge?
Nei

Styrke oppslutningen om etisk handel
Har organisasjonen i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om etisk
handel:
Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste tiltakene:
Tiltak

Beskrivelse

Krav til våre leverandører
Prosjektet Plast & Giftfrie barnehager

Deling av kompetanse og erfaringer
Har organisasjonen i rapporteringsåret delt kunnskap om eller erfaringer med etisk
handel med bedrifter eller andre organisasjoner?
Ja

Hvis ja, gi en nærmere beskrivelse
Naturvernforbundet ifbm prosjekt "Plast & Giftfrie barnehager"
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2. Oppfølging av
leverandører og
samarbeidspartnere
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Forankring av etiske krav hos leverandører og samarbeidspartnere
Oppgi en nettadresse til organisasjonens retningslinjer for etisk handel, eller legg dem
ved:
www.pbl.no

Beskriv hvordan kravene i retningslinjene blir formidlet til organisasjonens leverandører
og samarbeidspartnere:
Ved årlige gjennomganger av avtalen og ved reforhandlinger.

Screening av nye leverandører og samarbeidspartnere
Beskriv hvordan organisasjonen innlemmer hensynet til etisk handel når nye leverandører og
samarbeidspartnere velges:
Det må innestås for PBL`s CoC, men helst gjennom eget medlemskap i Etisk Handel Norge.

Oversikt over eksisterende leverandørkjede
Beskriv hva organisasjonen har gjort for å kartlegge risiko for brudd på retningslinjene for
etisk handel til de viktigste varer og tjenester som kjøpes inn?
Våre hovedsamarbeidspartnere er tilsluttet IEH, og tema tas opp i samtaler med leverandører.

Hvis kartlagt, beskriv de viktigste utfordringene som er identifisert. Beskriv spesielt:
Hvilke produsentland som anses å være knyttet til høyest risiko:

Hvilke etiske krav som er mest utsatt for brudd:

Tiltak for å redusere risiko og oppnå forbedringer
Beskriv hvilke tiltak organisasjonen har gjennomført for å redusere risikoen for brudd
på retningslinjene for etisk handel og bidra til forbedringer:
Tilgang til Rapport som våre samarbeidspartnere leverer til IEH.
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Kontakt:
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Johnny Raanes
johnny@pbl.no
91 13 90 37

