
 

Overordnede retningslinjer for Arbeidstaker- og menneskerettigheter  
 
SpareBank 1 Nord-Norge har i sin Policy for bærekraft og samfunnsansvar vedtatt følgende 
ambisjon:   

 
SpareBank 1 Nord-Norge har en bærekraftig forretningsadferd som skal bidra til å nå med 
FNs bærekraftsmål 
 
Sentralt i arbeidet med bærekraft er respekt for internasjonale arbeidstaker- og 
menneskerettigheter, og dette er derfor viktig for konsernet. Disse retningslinjene er forankret i vår 
bærekraftspolicy og tilhørende styringsdokumenterfor bærekraft og samfunnsansvar i konsernet.   
 
Under spesifiseres noen av de mest sentrale konvensjoner, rammeverk og retningslinjer på 
menneskerettighetsområdet. Det betyr ikke at andre menneskerettigheter er uviktige. Disse er også 
i ulik grad relevante for oss og våre kunder og forretningsforbindelse, avhengig av bransje og 
hvorvidt man har nasjonal eller også internasjonal virksomhet eller leverandørkjede.  
 
 
Internasjonale rammeverk for menneskerettigheter og næringsliv  
Folkeretten stadfester at det først og fremst er stater som skal beskytte egne innbyggere mot brudd 
på menneskerettigheter. Men gjennom FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter, vedtatt i 2011, har verdenssamfunnet slått fast at bedrifter og næringsaktører 
har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene. I følge prinsipp 15 bør alle 
bedrifter ha retningslinjer, «policy commitments», om menneskerettigheter, gjøre 
aktsomhetsvurderinger for å unngå å medvirke til brudd, og ha prosesser på plass for å rette opp 
eventuelle menneskerettighetsbrudd. De skal også oppfordre egne forretningsforbindelser, spesielt i 
egne leverandørkjeder, til å gjøre det samme. Dette gjelder for alle bedrifter, også SpareBank 1 
Nord-Norge og våre forretningsforbindelser.  
 
FNs veiledende prinsipper henviser spesielt til det som kalles «The International Bill of Human 
Rights». Den inneholder FNs verdenserklæring fra 1948 og de to konvensjonene fra 1966 om 
henholdsvis økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter samt politiske og sivile rettigheter. I 
omtales ILOs «Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work».1 Bedrifter må, avhengig 
av hvilken kontekst og bransje de opererer i, forholde seg til de rettighetene som er relevante for 
dem. Regjeringen har laget en norsk handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.2 
 
 
FN lanserte i år 2000 Global Compact, et globalt nettverk for bedrifter som vil arbeide med 
samfunnsansvar og bærekraftig forretningspraksis. Prinsippene danner en global referanseramme 
for næringslivets samfunnsansvar, og representerer et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt. 
SpareBank 1 Nord-Norge er tilsluttet Global Compact og sitter i referansegruppen for det 
nyopprettede norske nettverket.3 Som medlem rapporterer vi årlig til FNs Global Compact.  
 
Norge er medlem av OECD og er forpliktet til å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale 
selskaper. Retningslinjene er anbefalinger fra OECD-landene til næringsliv i alle sektorer. Vi søker å 
følge disse retningslinjene, samt OECDs veiledning om hvordan næringslivet bør gjøre 
aktsomhetsvurderinger, samt deres sektorveiledere, spesielt for finans.4 Alle bedrifter som ikke 
etterlever OECDs retningslinjer kan klages inn til OECD. Det norske kontaktpunktet behandler saker 



der norske bedrifter er involvert, og saker som oppstår mot utenlandske bedrifter med virksomhet i 
Norge.5  
 
Arbeidstakerrettigheter  
ILO er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. Det er en trepartsorganisasjon bestående 
av arbeidstakere representert via fagforeninger, arbeidsgivere representert gjennom 
arbeidsgiverorganisasjoner og de 187 medlemslandenes myndigheter. Alle tre parter er representert 
i ILOs styrende organer. ILOs formål er å fremme sosial rettferdighet og rettigheter i arbeidslivet.  
 
ILO-konvensjonene er folkerettslig bindende, et lovinstrument som regulerer de fleste felt innen 
arbeidslivet. Gjennom å ratifisere en konvensjon, forplikter statene seg til å oppfylle konvensjonene 
og samtidig akseptere overvåking gjennom ILOs kontrollsystem. ILO åtte kjernekonvensjoner utgjør 
et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. De deles inn i de fire 
hovedkategoriene:  

• barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146),  

• fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154),  

• diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111)  

• tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105).  
 
Alle ILOs medlemsland må rapportere om sin oppfyllelse av ILOs kjernekonvensjoner, uavhengig av 
om de har ratifisert dem eller ikke. 6  
 
Det er viktig at bedrifter arbeider for at ILO-konvensjonene følges, særlig dersom man har 
virksomhet i eller handler med høyrisikoland. Dette gjelder særlig ILOs konvensjoner om lønn (10 
ulike konvensjoner omhandler lønn, blant annet nr. 131), arbeidstid (bl.a. nr. 1 og 14), HMS (nr. 155) 
og regulære ansettelser, også for migranter (ILO konvensjon nr. 95, 158, 175, 177, 181).7  
 
Sårbare grupper  
Sårbare grupper har egne menneskerettighetskonvensjoner og trenger spesiell oppmerksomhet i 
menneskerettighetsspørsmål.  
 
Bedrifter bør har særlig oppmerksomhet mot å respektere kvinners rettigheter. Det er viktig å 
anerkjenne at kvinner og menn rammes ulikt når det kommer til menneskerettighetsbrudd. 
Kvinnekonvensjonen skal sikre at kvinner er fri fra undertrykkelse og har samme rettigheter som 
menn.8 
 
Globalt er det et problem at kvinner ofte ikke blir hørt og/eller får delta i beslutningsprosesser som 
angår dem. Alle bedrifter bør ha en nulltoleranse for alle former for kjønnsdiskriminering, inkludert 
verbal, fysisk og seksuell trakassering. Det er også viktig å tilstrebe likebehandlingen av menn og 
kvinner, gjennom lik lønn for likt arbeid, og at man søker likevekt av kvinner og menn i ledende 
stillinger, der det er mulig og naturlig.  
 
Bedrifter bør også ha spesiell oppmerksomhet mot barns spesielle behov og rettigheter. Per 2018 er 
det 152 millioner barnearbeidere i verden, og omtrent halvparten er involvert i potensielt farlig og 
skadelig barnearbeid.9 Barns spesielle rettigheter er nedfelt i barnekonvensjonen10.  
 
FNs generalforsamling vedtok i 2007 en urfolkserklæring, utarbeidet gjennom samarbeid mellom 
stater og urfolksgrupper. Den har bestemmelser både når det gjelder grunnleggende behov som 
mat, helse og utdanning, i tillegg til bestemmelser om bruk av tradisjonelle ressurser og 
landområder.11 Sentralt i erklæringen er urfolks rett til å delta i beslutningsprosessen i saker som vil 
kunne berøre deres rettigheter. I tillegg og samarbeid med urfolk for å oppnå deres «frie og 



informerte forhåndssamtykke» før man treffer tiltak som kan berøre dem. Viktig er også ILO-
konvensjon nr 169, om urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, som Norge var første 
land som ratifiserte.12   
 
Internasjonal humanitær rett, Genevekonvensjonene  
Reglene er fastsatt i 4 Genevekonvensjoner, med to tilleggsprotokoller og er ratifisert av 196 stater, 
inkludert alle FNs medlemsland. Disse inneholder regler i krig og konflikter og skal blant annet 
ivareta individers rettigheter. Den fjerde konvensjonen inneholder bestemmelser rundt okkuperte 
områder, inkludert økonomiske aktiviteter.13  
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