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OFFENTLIG SEKTOR
Foto: Flickr, ILO Better Work Programme
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”Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold. Det vil også styrke prinsippet om likebehandling, som er en forutsetning for velfungerende og effektive markeder.”
Til lesere av rapporten
 
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.
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Heidi Furustøl Daglig leder Etisk handel Norge
Forord fra: 
 
OM VIRKSOMHETEN OG RAPPORTERINGSGRUNNLAG
Om virksomheten:
Navn:
Antall ansatte:
Samlet innkjøp av varer og tjenester, inkl. investeringer, i rapporteringsåret (NOK):
Anskaffelser og leverandører som omfattes av årsrapporten:
Antall anskaffelser som omfattes av rapporten:
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INNKJØP SOM ER OMFATTET AV RAPPORTEN:Angi hvorvidt alle typer innkjøp, eventuelt hvilke, inkluderes. Det er ofte naturlig å inkludere innkjøp relatert til bedriftens kjernevirksomhet, men å utelate innkjøp som kontorartikler og liknende.ANTALL LEVERANDØRER:Oppgi antall leverandører som bedriften kjøper fra i rapporteringsåret.VERDI AV INNKJØP FORDELT PÅ TYPE VARE OG TJENESTE, LEVERANDØRTYPE OG REGION/LAND:Bedriften velger selv om det brukes smale eller brede kategorier., f.eks. om innkjøpsverdien fordeles på verdensdel eller land.LEVERANDØRBEGREPER SOM BENYTTES I RAPPORTEN:o Leverandørkjede = kjede av leverandører fra    råvareproduksjon til leveranse av ferdige produktero Produsent = der en vare produseres (det er vanligvis    mange ledd med produsenter i leverandørkjeden)o Mellomledd = leverandør som ikke produserer varen (f.eks.    agent/importør)o Leverandør = samlebegrep for produsenter og agenter/   importører (som man har direkte kontakt med).o Underleverandør = den som leverer varer eller tjenester til     en leverandør.
Oppgi antall vareanskaffelser (og tjenesteanskaffelser der varer inngår) der virksomheten har anvendt etiske- og sosiale krav i rapporteringsåret. Inkludert anskaffelser fra tidligere år dersom disse er gjenstand for oppfølging i rapporteringsåret. Dersom virksomheten stiller etiske- og sosiale krav i alle anskaffelser, presiser det her. Med etiske og sosiale krav menes Etisk handel Norges mal for etiske kontraktsvilkår eller tilsvarende.
Hvilke varer som omfattes:
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Se informasjonsknapp til høyre for mer informasjonAngi hvorvidt alle typer innkjøp, eventuelt hvilke, inkluderes. Det er ofte naturlig å inkludere innkjøp relatert til bedriftens kjernevirksomhet, men å utelate innkjøp som kontorartikler og liknende.ANTALL LEVERANDØRER:Oppgi antall leverandører som bedriften kjøper fra i rapporteringsåret.VERDI AV INNKJØP FORDELT PÅ TYPE VARE OG TJENESTE, LEVERANDØRTYPE OG REGION/LAND:Bedriften velger selv om det brukes smale eller brede kategorier., f.eks. om innkjøpsverdien fordeles på verdensdel eller land.LEVERANDØRBEGREPER SOM BENYTTES I RAPPORTEN:o Leverandørkjede = kjede av leverandører fra    råvareproduksjon til leveranse av ferdige produktero Produsent = der en vare produseres (det er vanligvis    mange ledd med produsenter i leverandørkjeden)o Mellomledd = leverandør som ikke produserer varen (f.eks.    agent/importør)o Leverandør = samlebegrep for produsenter og agenter/   importører (som man har direkte kontakt med).o Underleverandør = den som leverer varer eller tjenester til     en leverandør.
Oppgi hvilke varer som omfattes i ovennevnte anskaffelser. Dersom virksomheten stiller etiske- og sosiale krav i alle anskaffelser, list opp minst fem anskaffelser der dere har vurdert risikoen for brudd på arbeids- og miljøforhold som middels eller høy.
Antall leverandører:
Totalverdi (cirka) på anskaffelsene som omfattes av rapporten (NOK):
Kontaktinformasjon for rapporten:
Innmeldingsår i Etisk handel Norge:
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Foto: Flickr, ILO Better Work Programme
Prioriterte mål / aktiviteter i rapporteringsåret
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IEHs implementeringsmodell:Trinn 1 = ForankreTrinn 2 = Kartlegge Trinn 3 = Tilpasse (innkjøpspraksis)Trinn 4 = Samarbeide (om forbedringer)Trinn 5 = Måle, rapportere og kommunisere
En målsetting bør oppfylle følgende kriterier: 1) Konkret - vær tydelig og presist; 2) Målbart - kvantitativt og/eller kvalitativt; 3) Oppnåelig - er det realistisk, har vi ressurser / nettverk / kompetanse; 4) Relevant - løser det et problem, er det relevant i forhold til virksomhetens øvrige mål; 5) Tidsavgrenset - når er vi ferdig / i mål. Det er ikke et krav at alle kriterier skal være oppfylt, men bruk dette som en sjekkliste for gode målformuleringer. Aktiviteter vil ofte være enklere å formulere. Sjekklisten er relevant også for dette.
Mål / aktiviteter for rapporteringsåret
Status / fremdrift
Prioriterte mål / aktiviteter for kommende rapporteringsår
Mål / aktiviteter
1. FORANKRING
Forankring, organisering og kompetanse
Foto: Peder Austrud
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1. FORANKRING, ORGANISERING OG KOMPETANSE
1.1 Hvordan arbeid med etisk handel er forankret og organisert i virksomheten
Om arbeidet med etisk handel er forankret i strategiske prosesser / dokumenter.
Om det er utarbeidet en konkret plan eller tilsvarende for mål / aktiviteter som gjelder rapporteringsåret.
Om det rapporteres på fremdriften i arbeidet med etisk handel til administrativ / politisk ledelse i virksomheten. 
Om en person i virksomheten har ansvar for arbeidet med etisk handel.
Om andre personer i virksomheten er involvert i arbeidet med etisk handel.
1.2 Kompetanseutvikling og opplæring
Om deltakelse på kurs og/eller andre kompetansehevende tiltak i rapporteringsåret for å øke kunnskapen om etisk handel hos ansatte.
Om virksomheten har identifisert behov for opplæring og/eller andre kompetansehevende tiltak knyttet til etisk handel.
2. IMPLEMENTERING
Implementering av etisk handel i anskaffelsesprosessen
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2. IMPLEMENTERING AV ETISK HANDEL I ANSKAFFELSESPROSESSEN
2.1 Risikokartlegging
Beskriv metode og/eller kilder for risikokartlegging virksomheten bruker, før eller etter inngåelse av kontrakt, for å identifisere risiko for mulige brudd på arbeidstakerrettigheter og miljøforhold i leverandørkjeden.
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IEHs implementeringsmodell:Trinn 1 = ForankreTrinn 2 = Kartlegge Trinn 3 = Tilpasse (innkjøpspraksis)Trinn 4 = Samarbeide (om forbedringer)Trinn 5 = Måle, rapportere og kommunisere
Gi detaljert beskrivelse av metode for risikokartlegging, inklusive kilder, som er benyttet i arbeidet. Eksempel på kilder er rådgivning, revisjonsrapporter, andre rapporter/undersøkelser, samtale med leverandører, Difis liste over «risikovarer», etc.
2.2 Etiske/sosiale krav i anskaffelsesprosesssen
Oppgi i hvilke anskaffelser etiske- og sosiale krav er anvendt i rapporteringsåret, inklusive anskaffelser tidligere år dersom disse er gjenstand for oppfølging; type avtale; antall leverandører som leverer på avtalene; krav i hvilke faser i anskaffelsesprosessen. Virksomheter som legger etiske- og sosiale krav til grunn i alle anskaffelser lister opp minst fem anskaffelser der kravene anses som relevante.
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IEHs implementeringsmodell:Trinn 1 = ForankreTrinn 2 = Kartlegge Trinn 3 = Tilpasse (innkjøpspraksis)Trinn 4 = Samarbeide (om forbedringer)Trinn 5 = Måle, rapportere og kommunisere
Med etiske og sosiale krav menes IEHs mal for etiske kontraktsvilkår eller tilsvarende.
I hvilke anskaffelser
Type avtale
Antall leverandører på avtalen 
Anvendt etiske/sosiale krav i anskaffelsesprosessen
Som kvalifikasjons- krav
Ved  tildeling av kontrakt
Som kontrakts-vilkår
Oppgi hvilken mal for etiske- og sosiale kontraktsvilkår og mal for kvalifikasjonskrav som er brukt i anskaffelsene listet opp i tabellen (Etisk handel Norge, Difi, egen mal, annen mal.)
2.3 Oppfølging av etiske- og sosiale krav i kontraktsfasen
Hvilke enkeltprodukter/varer har vært gjenstand for kontraktsoppfølging i rapporteringsåret (kan også innbefatte enkeltprodukter/varer på avtaler inngått tidligere år)?
Beskriv oppfølgingstiltak og -aktiviteter virksomheten har gjennomført overfor leverandører i rapporteringsåret for å påse etterlevelse av de etiske- og sosiale kravene i kontraktsfasen:
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IEHs implementeringsmodell:Trinn 1 = ForankreTrinn 2 = Kartlegge Trinn 3 = Tilpasse (innkjøpspraksis)Trinn 4 = Samarbeide (om forbedringer)Trinn 5 = Måle, rapportere og kommunisere
Med oppfølgingstiltak menes egenrapportering fra leverandør eller underleverandører, innhenting av informasjon som rapporter, undersøkelser, etc., møter med leverandør, revisjoner hos produsent eller lenger ut i leverandørkjeden, annen oppfølging.
Hvor mange leverandører har vært gjenstand for kontraktsfølging knyttet til etiske- og sosiale krav i rapporteringsåret (gjelder avtaler inngått i rapporteringsåret og avtaler inngått tidligere år)?
Er det i rapporteringsåret identifisert avvik fra de etiske- og sosiale kontraktskravene hos aktører i leverandørkjeden?
Hvis ja : Angi type avvik, hvor i leverandørkjeden avvikene er identifisert, tiltak iverksatt for å rette avvikene, samt status.
Type avvik (barnearbeid, HMS, lønn, arbeidstid, etc)
Hvor i leverandør- kjeden
Tiltak iverksatt for å rette avvik
Status
Beskriv erfaringer i arbeidet med anvendelse av etiske- og sosiale krav i anskaffelsesprosessen.
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3. PÅDRIVERROLLE
Pådriverrolle, dialog og kommunikasjon
Foto: Shutterstock
3. PÅDRIVERROLLE, DIALOG OG KOMMUNIKASJON
 
3.1 Øke oppslutning internt og eksternt
Har virksomheten gjennomført tiltak/aktiviteter internt og eksternt i rapporteringsåret for å øke bevistheten, kunnskapen og oppslutningen om etisk handel.
Hvis ja, beskriv tiltak/aktiviteter
Beskriv praksis her
Type tiltak
Formål
Målgruppe
3.2 Kommunikasjon
Hvordan virksomheten kommuniserer internt om sitt arbeid med etisk handel.
Hvordan virksomheten kommuniserer eksternt om sitt arbeid med etisk handel.
Kontakt:
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