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Høringsinnspill til Barne- og familiedepartementet om norske posisjoner til EU-kommisjonens forslag til due 

diligence-lovgivning  

 

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av 57 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, vil med dette 

komme med våre innspill til høring om EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for 

foretak og endring av direktiv.   

 

Åpenhetsloven må ikke svekkes  

Den norske åpenhetsloven vil, når den trer i kraft 1. juli 2022, være blant de sterkeste av sitt slag i 

verden.  Da Stortinget behandlet loven pekte et flertall av barne- og familiekomiteens medlemmer på at en 

rask implementering av loven kunne ha en retningsgivende effekt på lignende prosesser i andre land og i 

EU. Stortinget ba også om en rask evaluering av loven, for å vurdere en utvidelse av loven på områder som 

miljø, produksjonssted og lovens rekkevidde.   

 

Alt dette peker på at Stortingets intensjon med loven har vært å få på plass en lov som kan styrkes over tid, 

i takt med utviklingen på feltet. ForUM mener derfor at det vil være mot loven og Stortingets intensjon 

dersom man brukte EU kommisjonens forslag til å vanne ut den norske åpenhetsloven på områder hvor 

denne går lenger enn det som er foreslått av kommisjonen.   

 

Evaluering av loven  

Som nevnt ba Stortinget om at departementet så snart som mulig om å angi et tidspunkt for den varslede 

evalueringen av loven, for å sikre forutsigbarhet rundt loven. Selv om harmonisering med EUs lov er 

ønskelig, mener ForUM at det er viktig at den varslede evalueringen må gjennomføres så fort som mulig, i 

tråd med Stortingets ønske, også dersom det skulle ta tid å få på plass en lov i EU.  

 

Dersom prosessen i EU ikke forsinkes vil det være naturlig at en evaluering av åpenhetsloven ser på 

mulighetene for en harmonisering med EUs lov på de områdene hvor EUs lovgivning går lenger enn den 

norske. Dette kan for eksempel være relevant på klima og miljø, hvor forslaget fra EU kommisjonen 

harmoniserer mer med OECDs retningslinjer enn det åpenhetsloven gjør.   
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