
 

 

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

1.juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft i Norge.  

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 

arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til 

informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter 

og anstendige arbeidsforhold. 

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er sentralt for SpareBank 1 Gruppen AS og har 

høyt fokus for å sørge for at disse rettighetene blir respektert gjennom vårt daglige virke. Grunnleggende 

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er for oss relevant på flere måter som samfunnsaktør, 

arbeidsgiver og ved innkjøp av varer og tjenester.  

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger 

av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter fra 1966 og i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i 

arbeidslivet. 

Aktsomhetsvurderinger 
SpareBank 1 Gruppen AS jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet vår 

virksomhet som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjøres 

gjennom aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dette for å sikre at Sparebank 

1 Gruppen AS i størst mulig grad bidrar til et bærekraftig samfunn og ivaretar sitt sosiale ansvar ved all 

virksomhetsutøvelse i selskapet, og i leverandørkjeden og våre tilknyttede forretningspartnere.  

Ansvaret og arbeidet med gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er gjennom Policy for ivaretakelse av 

grunnleggende menneskerettigheter som er vedtatt av styret i SpareBank 1 Gruppen AS. Det jobbes løpende med 

å forebygge risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Videre arbeid med å motvirke og redusere 

mulig risiko for brudd med lovgivningen på området skjer gjennom systematiske prosesser for å identifisere, 

forebygge, redusere og dokumentere hvordan vi håndterer eventuelle negative innvirkning på grunnleggende 

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Dersom Sparebank 1 Gruppen AS er direkte involvert i brudd på menneskerettigheter, vil vi iverksette nødvendige 

tiltak for å stanse eller rette opp forholdet. Slike forhold kommuniseres til berørte rettighetshavere med 

redegjørelse om forholdet og hvordan om hvordan vi har håndtert situasjonen. 

Forpliktelsene til å ivareta menneskerettighetene og å utføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger bygger på 

Sparebank 1 Gruppen AS sine retningslinjer for bærekraft, samt Policy for ivaretakelse av grunnleggende 

menneskerettigheter og forretningspartnere. I tillegg gjelder selskapets retningslinjer for anti-korrupsjon og 

etiske retningslinjer.  

 

Alle avtaler om kjøp av varer eller tjenester i Sparebank 1 Gruppen AS risiko vurderes og følges opp jevnlig for å 

påse at forpliktelsene etter Åpenhetsloven ivaretas. Risikoanalysene for avtaler gjennomføres etter risikobasert 

tilnærming og vurderer avtalens risiko relatert til bærekraft og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. 

 

Kontaktpunkt 
Henvendelser om SpareBank 1 Gruppen AS sitt arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold, kan rettes til e-postadressen: Tor.espen.borgersen@sparebank1.no 

  

Tor.espen.borgersen@sparebank1.no

