Revidering av rapporteringsmal for bedrifter
Etisk handel Norge reviderer mal for rapportering for bedrifter. Vi har tidligere fått
innspill fra medlemmer på at 1) veiledning og rapportering bør være i tråd med
internasjonale standarder (høring januar 2018) og 2) rapporteringen bør forenkles og gjøres
mer relevant for den enkelte bedrift (høring mai 2019).
Basert på tidligere innspillsrunder er vi i gang med revidering av mal for rapportering.
Mål med revidering:
-

-

Rapport og vurdering av nivå vil bli web-basert – alt med rapportering gjøres på
web.
Rapportering i tråd med internasjonale standarder (bl.a UNGP, OECD, ETI, GRI).
Rapportering basert på alvorligste utfordringer (salient issues) for hver enkelt
bedrift, dette vil også gjøre at rapporten tilpasses hver enkelt ettersom man selv
definerer utfordringene.
Tekstfelt for å forklare input og data som legges inn
Rapporteringen, sammen med vurdering av bedriftens nivå har som mål å fungere
som et fremdriftsverktøy
Rapporten kan trekkes ut og brukes som et internt og eksternt
kommunikasjonsverktøy

Bakgrunn:
I arbeidet med rapportering, veiledning og nivåer (spesielt minstenivå) har vi lagt til grunn
internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter (UNGP)
og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Disse er de mest
sentrale internasjonale veilederne på metode, som også er helt sentrale for næringslivets
bidrag til at verden når FNs bærekraftsmål. Vi har også jobbet med andre standarder som
GRI, Future Fit, Corporate Human Rights Benchmark og ETI Reporting Framework for å
nevne noen.
Innhold:
Målet vårt er en rapportering på nett hvor vurdering av minstenivå og rapportering gjøres
samtidig basert på trinn i revidert modell. Når utfyllingen er klar og dokumentasjonen i
henhold til spesifiserte krav er opplastet, «låses» rapporteringen. Etisk handel Norge vil ta
kunne gjøre en vurdering, ha dialog med medlemmet før Etisk handel Norge sin vurdering
av medlemmets nivå er avgjort. Når rapporten er endelig vil den kunne være tilgjengelig
på Etisk handel Norge sine nettsider som vanlig, og medlemmet kan også kommunisere og
spre denne som de selv ønsker. For å se sammenheng mellom rapportering og Etisk handel
Norge sin reviderte veiledning og modell. Design er ikke klart da dette vil bli lagt på nett.
Innspill fra deg og din bedrift:
Vi tar gjerne imot skriftlige innspill, eller du må gjerne komme på medlemsmøte for
innspill mandag 9.september kl.9.30-10.30. Siste frist for å komme med innspill er
9.september.

Har du kommentarer til spesifikke spørsmål eller lignende, så legg gjerne kommentarer
rett i dokumentet med spor endring og send per e-post til stine@etiskhandel.no Vi takker
på forhånd for alle innspill og kommentarer!
Tenk gjerne på disse spørsmålene:
1.
2.
3.
4.

Opplever du god ivaretakelse av internasjonale standarder?
Opplever du rapporteringen som relevant?
Opplever du at innhold er på riktig nivå?
Har du forslag til indikatorer (valg og bruk av indikatorer er frivillig)? Og
kommentarer rundt dette.
5. Andre kommentarer i forbindelse med revidering av rapportering?
Neste skritt:
Samtidig med høring blant medlemmer og andre interessenter vil vi gjøre ha en
anbudsprosess for leverandør av løsning på web. Etter valg av leverandør vil arbeidet med
å lage løsningen på nett og design av rapporteringsmalen (slik den vil se ut eksternt)
begynne. Vi planlegger å teste løsningen på slutten av året, og bli klare, slik at
bedriftsmedlemmer vil kunne rapportere på nett for inneværende år. Tidsrammen er litt
stram for å rekke å få klar malen på nett for 2019.

På forhånd takk for alle innspill og kommentarer!
Har du kommentarer til spesifikke spørsmål eller lignende, så legg gjerne kommentarer
rett i dokumentet med spor endring og send per e-post til stine@etiskhandel.no

