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Håndtering av krav etter åpenhetsloven og samfunnsansvar 
 
Elektroskandia Norge AS ("Elektroskandia") har gjennomgående hatt et sterkt fokus på samfunnsansvar, 
etikk, åpenhet og bærekraft ("ESG"). Elektroskandia inngår i Rexel Groups ("Rexel") omfattende system for 
ESG compliance (miljø, sosial og styring).  
 
I forbindelse med at åpenhetsloven trer i kraft 1. juli forpliktes Elektroskandia til å utføre og redegjøre for 
aktsomhetsvurderinger, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn. Vi har jobber aktivt for å sikre at 
de nye kravene etterleves som en del av selskapets samlede compliance system for ESG og 
samfunnsansvar.  
 
Aktsomhetsvurderingene utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  
 
Konkret forplikter åpenhetsloven § 4 første ledd bokstav a til f, utføring av aktsomhetsvurderinger som 
omfatter følgende:  
 

a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer,  
b. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende 

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller 
bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester 
gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere, 

c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på 
virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b,  

d. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c,  
e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er 

håndtert etter bokstav c og d,  
f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. 

 
Elektroskandia tilpasser løpende interne rutiner og jobber i den forbindelse aktivt med leverandørkjeden for 
å redusere risikoen for at produktene som distribueres medfører faktiske eller potensielle negative 
konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Som en del av 
Elektroskandias forpliktelse til åpenhet og samfunnsansvar er Elektroskandia særlig bevisst på at råvarer, 
herunder metaller og mineraler er utsatt for risiko for slike negative konsekvenser. Av denne grunn forholder 
Elektroskandia seg til OECDs sektorspesifikke veileder for konfliktmineraler, og sektorspesifikke veileder for 
ansvarlige forsyningskjeder av mineraler fra konflikt- og høyrisikoområder, samt OECDs overvåknings- og 
evalueringsrammeverk for ansvarlige forsyningskjeder av mineraler fra konflikt- og høyrisikoområder.  
 
I tillegg til OECDs retningslinjer søker Elektroskandia å oppfylle EUs konfliktmineralforordning. Dette til tross 
for at den ikke regulerer norske importører. I tråd med konfliktmineralforordningen innhenter Elektroskandia, 
og fører fortløpende, oversikt over importerte mineraler, samt leverandørers navn og adresser. Etter 
konfliktmineralforordningen skal importører også rapportere årlig om aktsomhetsvurderinger i 
leverandørkjeden. Dette er noe Elektroskandia vil gjøre i tråd med rapporteringsinkrementene etter 
åpenhetsloven. 
 
P.t. gjelder følgende krav for Elektroskandias leverandører: 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Standard innkjøpsavtale med omfattende etikk- og miljøkrav. Leverandører må garantere 
overholdelse og implementering av prosedyrer for:  
 

o Rexel Sustainable Supplier Charter, og  
 

o Elektroskandias etiske retningslinjer. 
 

 Alle leverandører må også:  
 

o fylle ut et omfattende Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) som blant annet 
identifiserer produktenes bestanddeler, om de(t) inneholder konfliktmineraler, type metaller, 
hvilket smelteverk som er brukt (inkl. identifikasjonsdata), liste opp aktuell mine/gruve og om 
metallet er resirkulert, i så fall kilde.  
 

o fylle ut et leverandørregisterskjema iht. Elektroskandias ISO 9001 kvalitetssystem. Skjemaet 
oppstiller bekreftelseskrav om leverandøren har etiske retningslinjer, om det benyttes 
barnearbeid i leverandørkjeden, om utenlandsk arbeidskraft avlønnes med norsk tarifflønn 
eller bedre og om bedriftens og dets underleverandører overholder FNs Global Compacts 
10 prinsipper som omfatter menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og bekjempelse av 
korrupsjon. Foruten disse kravene oppstilles krav om at leverandøren har et 
miljøstyringssystem.  

 
Elektroskandias franske morselskap Rexel er underkastet den franske aktsomhetsloven fra 2017 som 
pålegger selskaper av en viss størrelse å utarbeide, gjennomføre og offentliggjøre en aktsomhetsplan. Den 
franske aktsomhetsloven baserer seg på UNGP og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Den tar 
utgangspunkt i en aktsomhetsplan og skal forebygge alvorlig skade på mennesker og miljø. 
Aktsomhetsplanen bygger på en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. Selskapenes aktsomhetsplan skal 
redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å kartlegge og forhindre alvorlige brudd på 
menneskerettighetene, samt personlig helse, sikkerhet og miljøskade.  
 
Den franske aktsomhetsloven går på flere områder lenger enn den norske åpenhetsloven, særlig på 
miljøområdet. Hertil kan det vises til Rexels seneste Universal Registration Document fra 2021. Denne 
behandler blant annet riskfaktorer/internkontroll og bedriftsansvar, herunder energieffektivitet, etikk, 
miljøkrav/taksonomi, verdikjeder og arbeidstakere (se kapittel 4). Dessuten kan det vises til Rexels årlige 
aktivitets- og bærekraftsrapport og materialitetsanalyse, og vaktsomhetsplan. Rexel har også et eget 
miljøcharter, charter for samfunnsinvolvering, og konfliktmineralsuttalelse. Se også Rexels veiledere på etikk, 
anti-korrupsjon, og konkurranse. Som Rexels datterskap er Elektroskandia også underkastet og følger disse 
retningslinjene.   
 
Frem til åpenhetsloven trer i kraft jobbes det med å etablere og publisere en lokalisert redegjørelse av 
Elektroskandias og Rexels krav og retningslinjer. Disse skal utformes slik at de oppfyller de forpliktelser for 
aktsomhetsvurderinger som også gjelder etter åpenhetsloven § 5. Det betyr at redegjørelsen som minimum 
vil inneholde:  
 

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å 
håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold;  

 
b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som 

virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger; og  
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse 
faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og 
resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene. 

 
Våre kunder skal være trygge på at produktene vi distribuerer ikke medfører negative konsekvenser for 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom Elektroskandia mot formodning 
skulle avdekke negative forhold så vil dette bli rapportert i tråd med åpenhetsloven. 
 
Gjerne ta kontakt ved ytterligere spørsmål.  


