
 

Side 1 av 3 

STYRESAK 46/22 

INNRETTING ETTER ÅPENHETSLOVEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

8. desember 2022 

 

Saksbehandler 

Gro Eikeland   

 

Lenker til relevant lover/forskrifter 

Åpenhetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99 

Miljøinformasjonsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31 

 

Saksfremlegg 

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge fra 1. juli 2022. Målet med åpenhetsloven er å 

fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

i forbindelse med produksjon av varer og tjenester - sosial bærekraft - og det er opp 

til bedriften selv å dokumentere egen innsats ift. dette. Loven pålegger 

virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre 

aktsomhetsvurderinger. 

 

Åpenhetsloven samsvarer med internasjonalt arbeid for et mer ansvarlig næringsliv.  

For alle praktiske formål er begrepet «grunnleggende menneskerettigheter» 

synonymt med FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og ILOs kjernekonvensjoner om 

grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31
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Begrepet «anstendige arbeidsforhold» tar utgangspunkt i kjernekonvensjoner fra den 

internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO, som er en del av FN. Disse forbyr 

barnearbeid og tvangsarbeid. Videre forbys diskriminering, og det skal være 

organisasjonsfrihet for arbeidstakere og rett til kollektive forhandlinger. 

 

Loven gjelder både for egen virksomhet og bedriftens underleverandører. 

Virksomheter som oppfyller to av de tre følgende vilkår omfattes av loven:  

 Omsetning på minst 70 millioner kroner 

 Balansesum på minst 35 millioner kroner 

 Minst 50 årsverk 

Det betyr at det er obligatorisk for Vest-Agder-museet å innrette seg etter 

Åpenhetsloven. Også etter Miljøinformasjonsloven plikter museet å ha kunnskap om 

forhold rundt innsatsfaktorer og produkter som kan medføre påvirkning på miljøet. 

 

Ansvarlighet ift. Åpenhetslovens bestemmelser skal forankres i museets styre og 

retningslinjer. Styreleder, direktør og administrasjonssjef har foretatt en overordnet 

vurdering av risikoen for at museets virksomhet bidrar til menneskerettighetsbrudd 

basert på hvor våre leverandører befinner seg, hva slags varer og tjenester vi handler 

med og produksjonsprosessene vi er avhengige av.  

 

Dette arbeidet må følges opp i det videre. Det må avsettes ressurser til arbeidet med 

identifisering av risiko og oppfølging av dette. I første omgang må det lages en 

oversikt over hvem museet handler med, hvor vi handler og hvilke varer vi handler 

og vurdere om noen av dem faller inn i typiske risikogrupper. Videre vil arbeidet 

være av løpende, kontinuerlig karakter. Vest-Agder-museet handler i stor grad lokalt, 

så omfanget vil være avgrenset. Museets risiko er antatt å primært være knyttet til 

istandsettingsprosjekter ved de teknisk-industrielle kulturminnene.  

 

Henvisning til oppfølging av Åpenhetsloven vil bli innarbeidet i relevante planverk 

og på Vest-Agder-museets nettsider. 
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Forslag til vedtak:  

Styret vedtar å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Direktør eller 

den han utnevner gis i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset Vest-Agder-museets 

virksomhet. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


