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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: Ivar H. Kristiansen, Administerende Direktør i Virke
Virke organiserer handels- og tjenestenæringen i Norge. Medlemmene våre står for en stor del av kjøp og import
av forbruksvarer til Norge. Som en åpen økonomi som eksportere råvarer og importerer en stor del av
forbruksvarer har Norge både mulighet til – og ansvar for – å stille krav til leverandører og følge opp verdikjeder.
Desto flere som bruker sin forbrukermakt til å stille krav, desto større innvirkning kan vi ha sammen. Her spiller
Etisk Handel en viktig rolle. Virke vil gå foran som et godt eksempel. Vi har og skal fortsette å etterspørre
informasjon fra våre leverandører, og stille krav.
I tillegg til å arbeide med egne innkjøp Virke vil særlig bidra på tre områder:
- Engasjere medlemmer i arbeidet for etisk handel, gi konkret veiledning og hjelp til medlemmene som gjør de i
stand til å stille gode krav til sine leverandører.
- Vi skal være en pådriver i offentligheten og ovenfor myndigheter for et mer bærekraftig forbruk.
- Handels og tjenestenæringen skal fortsette å være en introduksjonsarena til arbeidslivet, som gir folk et trygt og
anstendig arbeid.
I 2020 har vi særlig jobbet med en mer sirkulær økonomi. Over de siste årene har forbruket vårt økt drastisk,
sløsingen med ressurser skaper avfall og økt press på sårbar natur. Vi kaster også bort verdier vi kan utnytte
bedre. Engangsbruk og kast av ressurser er også en klimautfordring. I 2021 skal vi derfor styrke arbeidet for en
mer sirkulær økonomi. Arbeidet er forankret i Virkes visjon «Sammen for bærekraftig verdiskaping».
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Om organisasjonen
Organisasjonsnavn:
Hovedorganisasjonen Virke

Type organisasjon:
Hovedorganisasjon

Beskrivelse av organisasjonen:
Virke er hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringen i Norge, og jobber for at næringen skal ha best
mulig rammevilkår. Det gjør vi gjennom å være bindeledd mellom arbeidsgivere og myndighetene. Medlemmene
får rådgiving, advokathjelp, bransjefellesskap og bedre rammevilkår gjennom politisk dialog.

Organisasjonens størrelse:
Antall ansatte:
140
Omsetning (NOK):

Land som omfattes av prioriterte programmer/prosjekter:
Virkes prosjekter omfatter i all hovedsak Norge.

Kontaktinformasjon for rapporten:
Kontaktperson: Tord Dale
Tittel: Leder for bærekraft
Epost: tord.dale@virke.no
Telefon: 40451414

Innmeldingsår i Etisk handel Norge:
2000

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:
Tord Dale, Leder for bærekraft
Strategier og langtidsplaner som omhandler etisk handel:
Virke har gjennom 2020 arbeidet med en strategi for et mer sirkulært Norge, både ovenfor bedrifter,
myndigheter og i samarbeid med NGOer. Dette arbeidet vil fortsette i 2021.
Annet
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Økt bevisstgjøring av medlemmer

Beskriv hva organisasjonen gjør for å kommunisere internt fokuset og innsatsen som følger
av medlemskapet i Etisk handel Norge:
Virke gjennomfører flere interne seminarer som har bidratt til å heve kunnskapen om bærekraft og verdikjeder
internt. En ressursgruppe satt sammen med medlemmer fra ulike avdelinger bidrar til å forankre arbeid med etisk
handel og bærekraft internt.

Prioriterte aktiviteter/mål i rapporteringsåret
Aktiviteter:

Status/framdrift

Gå gjennom egne innkjøp

Under arbeid

Gå gjennom fordelsavtaler som tilbys medlemmer, og
sikre at bærekraft og arbeidsretter er ivaretatt

Under arbeid

Deltar i Etikkinformasjonsutvalget
Gjennomføre faglige oppdateringer og webinarer om
hvordan bedrifter kan jobbe med leverandører og stille
krav til bærekraft

Gjennomført 3 webinarer

Lansere digitalt verktøy som hjelper SMBer, særlig i
handel, med å utvikle bærekraftstrategier.
Leverandørkjeder er et spor bedriftene skal følge

Ble lansert februar 2020

Prioriterte aktiviteter/mål for kommende rapporteringsår
Aktiviteter:
Gjennomgang av alle egne innkjøp og dokumentere hvordan bærekraft er ivaretatt i disse.
Gjennomgang av fordelsavtaler som tilbys medlemmer
Minst 2 faglige oppdateringer/webinarer om bærekraftige innkjøp
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“Verdikjeder i handelen er
komplekse. Manglende innsikt kan
utgjøre en risiko. Å arbeide med
etikk i verdikjeden bidrar til
redusert risiko - og har fått økt
betydning. Etisk Handel spiller en
viktig rolle i dette arbeidet

Photo: Flickr, ILO Better Work Programme
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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?
Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste prosjekter/programmer/tiltak:
Prosjekt/program/tiltak

Beskrivelse

Etiske krav som omfattes

Deltar med styreleder i IEH.
Pådriver for styrket arbeidet
med egne verdikjeder i handelen
Bærekraft tatt inn som en del av
tariffavtaler med Handel og
Kontor

✔

Fagorg. og kollektive forhandling.

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

Økt kunnskap om verdikjeder

Gjennomført webinarer om hvordan man kan jobbe
med gode innkjøp.

Utviklet bærekraftverktøyet Dittspor

Utviklet et gratis web-basert verktøy der medlemmene
får hjelp til bærekraftsarbeidet, blant annet hvordan de
kan og bør stille krav til verdikjeder
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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
Behovet for å etterspørre hvordan leverandører arbeider med etisk handel blir jevnlig tatt opp i dialogen med
medlemmer.
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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:
https://www.virke.no/om-virke/ Retningslinjene er under oppdatering i forbindelse med større gjennomgang av
innkjøpsrutiner

Beskriv hvordan kravene i retningslinjene blir formidlet til organisasjonens leverandører
og samarbeidspartnere:
Våre innkjøp skjer gjennomgående fra faste leverandører som kjenner våre retningslinjer.

Screening av nye leverandører og samarbeidspartnere
Beskriv hvordan organisasjonen innlemmer hensynet til etisk handel når nye leverandører og
samarbeidspartnere velges:
Eventuelle nye leverandører skal spørres om sitt forhold til våre retningslinjer for etisk handel. Hvis de ikke viser
vilje til å etterleve retningslinjene forsøker vi å finne en annen leverandør.

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?

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:
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Kontakt:
Hovedorganisasjonen Virke
Tord Dale
tord.dale@virke.no
40451414

