Difi og Etisk handel Norge ønsker innspill på forslag til revidert kontraktsvilkår
for sosialt ansvar / etisk handel
Innledning
I juni 2019 begynte arbeidet med revidering av kontraktsvilkår for sosialt ansvar / etisk handel
(oppdatering av kontraktsvilkåret fra 2016). Vedlagt er utkast til revidert vilkår. Dette ønsker vi
innspill på i eget dokument (se vedlegg). Nytt kontraktsvilkår lanseres på Anskaffelseskonferansen
28. oktober 2019. Høringsfrist er 27. september.

Hvorfor revidering?
De viktigste grunnene til revidering av eksisterende kontraktsvilkår er:
•

•
•

Revidert kontraktsvilkår vil samsvare med:
o Sentrale prinsipper i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og
menneskerettigheter (UNGP), som Norge og andre land sluttet seg til i 2011. I
prinsippene slås det blant annet fast at stater har et ansvar for å fremme respekt for
slike rettigheter, også gjennom anskaffelser.
o OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.1 Veilederen
anbefales av regjeringen2.
o I forarbeidene til EUs anskaffelsesdirektiv fra 2014 (Directive 2014/24/EU) og §5 i
LOA er det tydelige koblinger til UNGP.
Konsolidering med tilsvarende kontraktskrav i offentlig sektor i Sverige.
I tillegg har vi sett et behov for tydeliggjøring av enkelte formuleringer.

Hva er de viktigste endringene:
•
•
•

•

1

I punkt 1 om internasjonale konvensjoner og produsentlands lovgivning: Nytt krav til
etterlevelse av miljølovgivning i produksjonsland.
I punkt 2 om rutiner og policys: Nye krav til leverandør i tråd med UNGP og OECDs veileder
for ansvarlig næringsliv
I punkt 3 om oppfølging: Nytt krav til sporbarhet der leverandør gir en oversikt over
produksjonsenheter i leverandørkjeden for utvalgte risikoprodukter og -komponenter
definert av oppdragsgiver.
I punkt 4 om sanksjoner: Mulighet for avropsstopp

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/nyttig-norsk-verktoy-for-aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlignaeringsliv/
2
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/bruk-kontaktpunktets-veileder-for-aktsomhetsvurderinger-sierutenriksminister-og-naeringsminister/

Har dere kommentarer eller konkrete forslag til endringer / justering tar vi gjerne imot disse. Vedlagt
finner dere et endringsdokument. Før inn kommentarer og forslag til endringer/justeringer på riktig
sted i dokumentet.
Arbeidsgruppen består av Maren Grevstad Pettersen (Difi), Jenny Ählström (Difi) og Magne Paulsrud
(Etisk handel Norge).

Innspill sendes på e-post til marengrevstad.pettersen@difi.no og magne@etiskhandel.no
Frist for innspill er fredag 27.september.
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