Kontraktsvilkår for ivaretagelse av arbeidstakerrettigheter og
menneskerettigheter i leverandørkjeden
Forslag til reviderte kontraktsvilkår Difi og Etisk Handel Norge
Våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og leverandørkjeden. Dette innebærer at
leverandøren under kontraktsperioden skal overholde punkt 1-4 i kontraktsvilkårene.
Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter1 og
OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv2.
1. Overholdelse av internasjonale konvensjoner og produsentlands lovgivning
Leverandøren plikter å overholde vilkår om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
miljø i egen virksomhet. Leverandøren skal også påse at produksjonsenheter i
leverandørkjeden etterlever vilkårene eller vilkår med tilsvarende innhold. Disse omfatter:
•

•
•

•

ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering,
fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105,
111, 138 og 1823
• Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren
legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig
organisering og forhandling
FNs barnekonvensjon, artikkel 324
Produksjonslands nasjonale lovgivning. Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønnsog arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold,
inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.
Miljølovgivning i produksjonslandet

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal
den høyeste standarden alltid gjelde.

2. Policys og rutiner
For å oppfylle vilkårene i punkt 1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra
vilkårene, skal leverandøren gjennomføre tiltak beskrevet i 2.1 til 2.6 under.
Leverandøren skal ved kontraktsstart:
2.1 Ha en eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som
minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve vilkårene i punkt 1, i egen virksomhet og
i leverandørkjeden.
1

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf

2

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf For kortversjon på norsk se
https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv2/files/2019/01/Aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlig-n%C3%A6ringsliv-brosjyre.pdf
3

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-andrecommendations/lang--en/index.htm
4 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

2.2 Ha vedtatt rutiner for å formidle sine forpliktelser overfor oppdragsgiver beskrevet i
punkt 1, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
2.3 Ha utpekt en eller flere ansvarlige på ledelsesnivå med ansvar for etterlevelse av
vilkårene i punkt 1 i egen virksomhet og i leverandørkjeden
2.4 Ha vedtatt rutiner for å utføre risikoanalyser regelmessig, i egen virksomhet og
leverandørkjeden. Det innebærer å identifisere og prioritere risiko for brudd på vilkårene
i punkt 1
2.5 Ha vedtatt rutiner for regelmessig oppfølging av vilkårene i punkt 1 i egen virksomhet og
i leverandørkjeden
2.6 Ha vedtatt rutiner for å iverksette tiltak umiddelbart som forhindrer og begrenser brudd
på vilkårene i punkt 1, og tiltak for rettelse av brudd. Dette skal gjøres i egen virksomhet
og i leverandørkjeden
3. Oppfølging
Leverandøren skal påse at vilkårene i punkt 1 og 2 etterleves i egen virksomhet og i
leverandørkjeden. På oppfordring fra oppdragsgiver skal etterlevelse demonstreres ved en
eller flere av følgende tiltak og aktiviteter:
• Leverandøren gir en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden for
utvalgte risikoprodukter og -komponenter definert av oppdragsgiver. Dersom
leverandør bytter produksjonsenheter under kontraktsperioden, skal oppdragsgiver
informeres før dette skjer.
• Utfylt egenrapportering fra leverandør senest seks uker etter utsendelse fra
oppdragsgiver
• Leverandøren fremlegger revisjonsrapport(er) fra en uavhengig part om arbeids- og
miljøforhold ved produksjonsenheter i leverandørkjeden (jfr. vilkårene punkt 1).
Rapporten(e) skal ikke være eldre enn seks måneder, med mindre annet avtales.
• Oppdragsgiver gjennomfører oppfølgingssamtaler med leverandør, og eventuelt
andre relevante interessenter
• Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, gjennomfører kontroll på
leverandørens hovedkontor
• Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, gjennomfører kontroll av
arbeids- og miljøforhold (jfr. vilkårene i punkt 1) i ett eller flere ledd i
leverandørkjeden5
Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt 1 og 2, skal Leverandøren
rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

4. Sanksjoner
Brudd på punkt 1-3 innebærer kontraktsbrudd. Ved brudd eller om det foreligger mangler i
dokumentasjonen kan oppdragsgiver:
a. Kreve retting: Leverandøren skal innen fire uker fremlegge en tiltaksplan for når og
hvordan bruddene skal rettes. Oppdragsgiver skal godkjenne tiltaksplanen.
Dokumentasjon av rettelser skal godkjennes av Oppdragsgiver.

5

Leverandør plikter å fremskaffe nødvendige kontaktopplysninger. Opplysningene behandles konfidensielt.

b. Ved rammeavtale, og dersom leverandøren ikke oppfyller kravene i punkt 4a, kan
oppdragsgiver iverksette avropsstopp for deler eller hele rammeavtalen.
Avropsstopp opphører når punkt 4a er oppfylt.
c. Kreve at leverandør skifter ut underleverandør. Dette skal skje uten kostnad for
Oppdragsgiver.
d. Heve kontrakten
Det bekreftes at Leverandøren har lest, forstått og akseptert kontraktsvilkårene, som gjelder for denne
kontrakt.

.........................................................

…………………………………….

Navn, daglig leder, [Leverandør]

Sted/Dato

.........................................................
Underskrift, daglig leder, [Leverandør]

Kommentert [PMG1]: Vi vurderer å inkludere følgende
setning, som de har i i Sverige: Under den tid som
avropsstoppet gäller har beställaren rätt att göra avrop från
annan ramavtalsleverantör eller, om sådan saknas,
upphandla tjänsten från annan leverantör. Beställaren äger
även rätt att, enligt punkt 4.d, helt eller delvis häva
ramavtalet.
Er det hensiktsmessig å inkludere dette også i vårt
kontraktsvilkår?

