RISIKOVURDERINGER - GOD FORRETNINGSSKIKK
INs retningslinjer for god forretningsskikk gjelder for alle som søker samarbeid med eller støtte fra
Innovasjon Norge. Retningslinjene dekker:
•
•
•
•

Klima og miljø
Menneskerettigheter
Anti-korrupsjon
Arbeidstakerrettigheter

Noen sektorer, bransjer, land og aktiviteter er ekstra utsatt. Denne veilederen peker på fire områder
som må vurderes grundig:
•
•
•
•

Korrupsjonsrisiko
Negativ miljøpåvirkning
Aktiviteter i lavkostland
Etiske dilemma/Forretningsetiske prinsipper

Aktuell og potensiell negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn må gjennomgås grundig før
en ny satsting startes. Målsetting med denne veilederen er å hjelpe din bedrift til å:
•
•

identifisere røde flagg (risiko) i virksomheten
stille relevante spørsmål for en god risikohåndtering i egen drift og i leverandørkjeden

Ved å gjennomgå denne veilederen, er bedriften bedre rustet til å vurdere risikoer knyttet til
etablering eller samarbeid i nye markeder. Veilederen stiller spørsmål som bør vurderes og følges opp
med faktainnsamling slik at bedriften kan utvikle prosedyrer og treffe vedtak som hindrer fremtidige
problemer. Dersom din virksomhet allerede har gjennomført grunnleggende risikovurderinger knyttet
til god forretningsskikk, kan en innføring OECDs veileder for ansvarlig næringsliv være relevant.

Riskotype
KORRUPSJON
1) Skal bedriften etablere seg i, selge til eller gjøre
innkjøp fra et land med en Corruption perceptions
index 2018 score på under 60?
2) Har bedriften interne etiske retningslinjer,
varslingssystemer, opplæring av ansatte og åpenhet
rundt egen praksis?
3) Skal bedriftens virksomhet/prosjekt foregå i bransjer
som ansees å være særlig korrupsjonsutsatt? Ifølge
OECD er utvinningsindustrien, bygg og anlegg,
transport og lagring, informasjon/kommunikasjon de
mest utsatte sektorene.

Prosedyre/dokumentasjon

4) Har bedriften interne etiske retningslinjer,
varslingssystemer, opplæring av ansatte og åpenhet
om egen praksis?
MILJØPÅVIRKNING
1) Har bedriften/prosjektet virksomhet i en sektor som
potensielt har negativ miljøpåvirkning (f.eks. at
virksomheten forårsaker vesentlige utslipp til luft eller
vann eller har/genererer miljøskadelig avfall)?
2) Berører bedriftens virksomhet/prosjektet geografiske
områder eller økosystemer som er ekstra sårbare
(f.eks. dyrehold, regnskog, nasjonalpark, Arktis)?
3) Gjennomfører bedriften tiltak for å redusere skadelig
miljøpåvirkning, med spesielt fokus på
avfallshåndtering, energi- og ressursbruk, samt
klimautslipp?
AKTIVITETER I LAVKOSTLAND
1) Skal bedriften/prosjektet etablere seg i, selge til eller
gjøre innkjøp fra leverandører i et lavkostland (det vil
si der kostnadene er betydelig lavere enn i Norge)?
2) Har bedriften oversikt over hvor varer og tjenester er
produsert (leverandørkjede)?
3) Kjenner bedriften til lokale myndigheters (i
lavkostlandet) vilje og/eller evne til å oppfylle sine
forpliktelser til å ivareta menneskerettigheter?
4) Har bedriften oversikt over produksjonen av råvarene
som benyttes (f.eks. garverier i skinnproduksjon,
bomullsproduksjon i tekstilindustrien)?
5) Dokumenterer bedriften god praksis knyttet til helse,
miljø og sikkerhet (HMS)?
ETISKE FORHOLD
1) Kan varer eller tjenester som selges bli benyttet i
bransjer/produkter som tobakk, kontroversielle våpen
og prosjekter med høy klimarisiko som utvinning av
kull og oljesand eller kullbasert kraftproduksjon?
2) Tilhører bedriften en bransje som har forhøyet risiko
for sosial dumping?

