Etikkinformasjonsutvalget
Notat
I delrapporten foreslår komiteen blant annet følgende tiltak
for å styrke seksjon 54:


Tydeliggjøre hvilke selskaper som omfattes av loven
Flere interessenter har påpekt at det er manglende klarhet når det gjelder hvilke
selskaper som faktisk må rapportere etter loven. Komiteen påpeker at enkelte vilkår ikke
er godt nok spesifisert. Det gjør det vanskelig for sivilt samfunn og forbrukere å vite hvilke
selskaper som omfattes av loven. I krav til "gender gap rapportering" har man tydeliggjort
dette, og det kan tjene som en modell.
Komiteen anbefaler å etablere en intern oversikt over selskapene som skal rapportere,
men selskapene må selv være ansvarlige for å vurdere om de omfattes av loven.



Forbedre kvaliteten på rapporteringen blant annet ved å gjøre kriteriene
obligatoriske og ved å tydeliggjøre at selskapene må vurdere hele
leverandørkjeden.
Det stilles per i dag ikke konkrete krav til innholdet i rapporteringen og det er mulig å
rapportere at man ikke jobber med problemstillingen og likevel oppfylle lovkravet.
Komiteen anbefaler å fjerne muligheten til å rapportere at man ikke har truffet grep for å
adressere risikoen for moderne slaveri i leverandørkjeden.
Videre anbefales det at de seks kriteriene rapporteringen kan inneholde, gjøres
obligatoriske. Det vil si at selskapene blant annet skal rapportere om
aktsomhetsvurderinger knyttet til slaveri og menneskehandel i virksomheten og i
leverandørkjeden. Dersom et selskap vurderer det dithen at enkelte kriterier ikke er
relevante for dem skal bedriften redegjøre for hvorfor, foreslår komiteen.
Komiteen anbefaler videre å klargjøre at selskapene må vurdere hele leverandørkjeden i
rapporteringen. Hvis det ikke gjøres, må det begrunnes. Slik kan man unngå en
overdreven vektlegging av første ledd i leverandørkjeden.
Komiteen påpeker også at det er behov for ytterligere veiledning om hvilken informasjon
som forventes på hvert område for å gjøre rapporteringen sammenlignbar.



Integrere rapportering om moderne slaveri i bedriftskulturen
Komiteen viser til at det ikke bare er dårlig kvalitet på rapporteringen, men at det også er
manglende tiltak for å forhindre moderne slaveri. De viser til at rapporteringen for noen
selskaper blir en "tick-box exercise" og kun ses på som en del av arbeidet med
samfunnsansvar. Det er behov for å se arbeidet mot moderne slaveri som en del av
andre juridiske krav og selskapsstyringen for øvrig. Manglende etterlevelse knyttet til

moderne slaveri bør vurderes og følges opp på samme måte som krav til årsrapportering
om menneskerettigheter m.v. og arbeid for å forebygge bestikkelser og korrupsjon.
Komiteen foreslår å inkludere rapportering om moderne slaveri i årsberetningen. Det
anbefales å inkludere et krav i Companies Act 2006 til å vise til rapporteringen om
moderne slaveri i selskapets årsberetning. Seksjon 54 bør videre utvides til å omfatte
selskaper som ikke er børsnoterte og som har en omsetning på over GBP 36 millioner,
ifølge evalueringen.
Det bør stilles krav til at et styremedlem blir personlig ansvarlig for erklæringer om
moderne slaveri. Manglende etterlevelse bør utgjøre et brudd på Company Directors
Disqualification Act 1986.


Styrke åpenhet om rapporteringen, blant annet ved å innføre et offisielt register for
offentliggjøring av rapportene
Det eksisterer to frivillige initiativ hvor selskap kan offentliggjøre sine erklæringer, men
det skaper forvirring. Den australske loven om moderne slaveri legger opp til et offentlig
register, som komiteen mener også bør innføres i UK.



Styrke monitorering og håndhevelse.
Anti-slaveri kommissæren bør monitorere etterlevelse og rapportere årlig. Myndighetene
bør også utvide sanksjonsmulighetene gradvis, ifølge evalueringen. Det kan gjøres
gjennom advarsler, bøter (andel av omsetningen) m.v. og opprettelse av et offentlig
håndhevelsesorgan (tilsyn e.l.).



Utvide lovens virkeområde til å gjelde for myndighetene og offentlig sektor.
Evalueringen støtter forslaget om å utvide rapporteringskravet til å gjelde for offentlig
sektor. Departementene bør offentliggjøre erklæringer på slutten av regnskapsåret, og
lokale myndigheter, etater og andre offentlige instanser, bør offentliggjøre en erklæring
dersom årsomsetningen er på over GBP 36 millioner. Det bør videre presiseres at
selskaper som ikke oppfyller lovkravene ikke får tilgang til offentlige kontrakter.
Komiteen anbefaler at det opprettes en database av anbydere med detaljer om bl.a.
aktsomhetsvurderinger som er gjennomført av det offentlige. Databasen bør være lett
tilgjengelig for bruk i anbudsprosesser.



Anti-slaveri kommissæren bør innhente forskning på hvordan forbrukeres
holdninger til moderne slaveri kan påvirkes.
Evalueringen viser til at forbrukermakten er viktig for å påvirke næringslivets tilnærming til
moderne slaveri, og at forbrukere anses å spille en sentral rolle i arbeidet med å utrydde
moderne slaveri i Storbritannia. Likevel viser forskning at forbrukere ofte ikke er klare
over hvilken rolle de kan spille. Se for eksempel her. Holdningene til moderne slaveri, og
hvordan de kan endres, belyses ikke tilstrekkelig i forskning.
Målet med å innhente slik forskning må være at næringslivet, i partnerskap med sivilt
samfunn, i større grad bruker forbrukermakten til å utrydde moderne slaveri i
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leverandørkjeden. Dette bør inngå i årsrapporteringen til anti-slaveri kommissæren, med
anbefalinger om tiltak myndighetene kan iverksette.
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