


Offentlig sektor er landets største kunde og forbruker. Med dette følger 
storinnkjøpsmakt og et stort ansvar. Gjennom forvaltningen av fellesskapets ressurser 
bør offentlige virksomheter gå foran og etterspørre varer og tjenester som er tilvirket 
etter høye etiske og sosiale standarder for arbeids- og miljøforhold i både egen 
virksomhet og i leverandørkjeden.  

Den nye åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) vil gi offentlig sektor et enklere 
arbeid med å ettergå at leverandører etterlever de forpliktelser som følger av 
anskaffelseslovens § 5. Bedrifts-/virksomhetsmedlemmer i Etisk handel Norge 
rapporterer på arbeidet med aktsomhetsvurderinger og oppfyller åpenhetslovens krav 
om redegjørelse for aktsomhetsvurderinger og langt på vei informasjonsplikten, ifølge 
Oslo Economics Konsekvensutredning av lovforslaget. Et viktig verktøy for 
oppdragsgivere i leverandøroppfølgingen er det nasjonale kontraktsvilkåret for etisk 
handel utarbeidet av Etisk handel Norge og Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring (DFØ). Kontraktsvilkåret stiller krav til leverandørers 
aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven og OECDs retningslinjer.  

Medlemmer i Etisk handel Norge har forpliktet seg til å bruke sin innflytelse til å øke 
oppslutningen om etisk handel. For medlemmer i offentlig sektor betyr det at 
innkjøpsmakten skal brukes på en måte som fremmer ansvarlig og bærekraftig handel 
og konkurranse på like vilkår mellom leverandører, der samfunnsansvar er en viktig 
komponent på linje med pris, miljø, kvalitet og leveringssikkerhet. En viktig målsetting 
er derfor at etisk handel skal bidra til at useriøse leverandører ikke tildeles offentlige 
kontrakter. En annen, og like viktig målsetting, er at offentlig sektor anskaffer varer og 
tjenester på en måte som bidrar til at de som lager produktene og tjenestene får 
grunnleggende menneskerettigheter oppfylt og at produksjonen ikke skader miljø eller 
klima.  

Medlemmer i Etisk handel Norge er forpliktet til årlig å rapportere om fremdriften i 
arbeidet med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig. Medlemmenes 
innmeldingstidspunkt vil påvirke hvor langt de har kommet i arbeidet. 

 
































