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Sak 5_22_ årsmøtet  

Endring i Prinsipperklæringen, medlemsforpliktelser – basisnivå i 

aktsomhetsvurderinger. 

Styret vedtok allerede i 2019 Sak 41-19 Offentliggjøring av minstenivå og direkte nedlastning av 

medlemsrapporter at det var en medlemsforpliktelse å være på basisnivå/minstenivå i 

aktsomhetevurderinger innen 2 år. Forslaget skulle legges frem for årsmøtet, men dette ble ikke gjort 

da korona-pandemien inntraff. I styrets vedtak står (blant annet) følgende: «Å oppfylle 

minstenivåkriteriene (etter 2 år) er en forutsetning for medlemskap i Etisk handel Norge og styret 

vedtar derfor å foreslå for årsmøtet den 29.04.20 å utvide eksklusjonsparagrafen i vedtektene. Styret 

behandler forslag til årsmøtesaker på styremøte i mars». 

I etterkant av styrets vedtak om å endre eksklusjonsparagrafen kan det argumenteres for at det er mer 

hensiktsmessig å endre prinsipperklæringen, siden eksklusjonsparagrafen ikke ramser opp de ulike 

enkeltfaktorer som kan lede til eksklusjon, men heller viser til at: «Medlemmer som grovt eller 

vedvarende opptrer i strid med sine forpliktelser beskrevet i Prinsipperklæring for Etisk handel Norge 

kan ekskluderes av styret». 

Det foreslås å legge til en ny tilleggs-setning i Prinsipperklæringen slik at det er en medlemsforpliktelse 

å være på basisnivå i aktsomhetsvurderinger i Del II Medlems-forpliktelser, pkt B, ny tilleggs-setning: 

«Medlemmer skal i løpet av to år være på et objektivt definert kvalitetsnivå, kalt basisnivå, i 

aktsomhetsvurderinger».  

Denne bestemmelsen vil omfatte alle hovedmedlems-kategoriene; bedrift, offentlig sektor og 

organisasjoner. Pt er det bare bedriftsmedlemmer som har et definert basisnivå, mens det (i henhold til 

strategi og virksomhetsplan) skal igangsettes en prosess med å definere et basisnivå for offentlig sektor 

og organisasjoner i løpet av 2022.  

Endringene vil tre i kraft for medlemsrapporteringen for 2022. 

Forslag til vedtak: Styret innstiller ovenfor årsmøtet godkjenning av forslag til endring i 

Prinsipperklæringen del II, pkt B: «Medlemmer skal i løpet av to år være på et objektivt definert 

kvalitetsnivå, kalt basisnivå, i aktsomhetsvurderinger».  

 

I henhold til vedtektene kreves det 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmer for endringer i 

Prinsipperklæringen. 


