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Høring – Etikkinformasjonsutvalgets rapport – Åpenhet om 

leverandørkjeder 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 17. januar 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i møte 11. januar 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

Leverandørkjeden kan bidra til økt oppmerksomhet om arbeidsvilkår i arbeidslivet, og Of 

støtter de to angitte formålene med loven. Of anser det som hensiktsmessig at mindre 

virksomheter ikke omfattes av kravet. Of registrerer utvalgets diskusjon knyttet til 

konkurranse-hensyn og forretningshemmeligheter, men anser at dette er underordnede hensyn. 

Hovedregelen bør være at virksomhetene opplyser om leverandørkjeden fullt ut. I forslaget til 

lovtekst åpnes det for unntaksadgang i utkastet § 8:  

§ 8 Unntak for visse typer informasjon 

(1) Krav om informasjon kan avslås dersom  

a) kravet er åpenbart urimelig, eller  

b) det angår opplysninger om noens personlige forhold, eller  

c) informasjonen som etterspørres, angår drifts- eller forretningsmessige forhold som 

det er grunn 

til å verne om, og som blant annet kan gjelde forretningsstrategier, forretningsideer, 

oppskrifter eller produksjonsmetoder.  

(2) Informasjon om brudd på grunnleggende menneskerettigheter i tilknytning til 

virksomheten og i dens leverandørkjeder som virksomheten er kjent med, kan ikke 

unntas i medhold av første ledd.  

Of er bekymret for at § 8 angir for vide rammer for unntak, og at det vil være vanskelig å 

overprøve virksomheters anførsler om at enkelte av disse hensynene berettiger unntak. Det er 

etter Ofs syn ikke godt redegjort for om tilsynsmyndigheten har krav på tilstrekkelig underlag 

fra virksomheten til å kunne overprøve vurderingene fattet i virksomhetene. Omfattende 



unntaksadgang vil kunne føre til at loven ikke får ønsket effekt og at lovens formål dermed 

ikke nås.  
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