
Forslag angående Oslo kommunes dokument om anskaffelser 

Til Punkt 5.2. Samfunnsansvar 

 

Oslo kommune har sluttet seg til prinsippene i FN Global Compact, (Byrådens sak 3/2012) og 

har med dette gitt uttrykk for å ville gjøre sitt beste for å drive kommunens virksomhet i tråd 

med disse. Prinsippene gjelder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljøhensyn og 

antikorrupsjonsarbeid. Tidligere, gjennom byrådssak 1023/10, har Oslo kommune sluttet seg 

til Earth Charter. Prinsippene i Earth Charter bygger på en erkjennelse av at vi må stå sammen 

for å skape et bærekraftig verdenssamfunn, bygd på respekt for naturen, globale 

menneskerettigheter, økonomisk rettferdighet og fred. 

 

I henhold til finansbyrådens sak 3/2012 skal det ved vareanskaffelser, på grunnlag av en 

risikovurdering, stilles som kontraktskrav at leverandøren og dennes underleverandører 

respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og overholder ILOs 

kjernekonvensjoner i hele leverandørkjeden/produksjonsprosessen. 

 

Under Pkt 5.2. i dagens anskaffelsesstrategi står det: ” På bakgrunn av risikovurderinger, må det 

ikontraktsperioden gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes 

nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, 

lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.” 

 

LO i Oslo støtter intensjonen i disse vedtakene, og ser behov for å videreutvikle og utdype 

dette til eksplisitt også å stille følgende tilleggskrav til aktuelle leverandører:  

 

Aktuelle leverandører, og deres underleverandører, skal redegjøre for at de ikke har 
økonomiske aktiviteter som støtter opp om folkerettsbrudd, spesielt i konfliktområder.  
 
I tillegg ser vi behov for at Oslo kommune kan være noe mer eksplisitt og foreslår at den nye 

anskaffelsesstrategien tar inn følgende formulering:   
 

Oslo kommune ønsker å unngå handel med leverandører som gjennom sin virksomhet har 
høy risiko for å medvirke til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig, okkupasjon 
og konfliktsituasjoner, jf. Genève-konvensjonene og aktuelle FN-resolusjoner. Kommunen 
vil vurdere krav til leverandørene innenfor dette feltet når det er relevant. 
 

Aktuelle tiltak, for ikke å komme i konflikt med aktuelle KOFA-vedtak, vil være å ikke 

utelukke slike selskaper fra anbudsrunden, men gjøre det klart at en vil legge en ekstra 

kostnad til anbudet fra slike leverandører, med den begrunnelse at det å velge slike 

leverandører vil medføre et omdømmetap for Oslo kommune. (Dette er en løsning som 

Universitetet i Bergen har valgt) 

 

I følge en fersk rapport i ”Farlige forbindelser II, oktober 2015 fra Fagforbundet og Norsk 

Folkehjelp, er Statens Pensjonsfond Utland (SPU) involvert i 13 selskaper som har 

virksomheter som kan knyttes til folkerettsstridig okkupasjon av palestinske områder på 

Vestbredden. Dette bryter med SPUs egne retningslinjer.  

 

A/S Oslo Pensjonsforsikring som er heleid av Oslo kommune følger de etiske retningslinjene 

for SPU.  

 



I Byrådserklæringen står det på side 8: ”Byrådet vil starte arbeidet med sikre at 

investeringsstrategien til Oslo Pensjonsforsikring (OPF) holder en høy etisk profil både når 

det gjelder miljø, menneskerettigheter og folkerett”. 

 

LO i Oslo krever at det foretas en avklaring av A/S Oslo Pensjonsforsikring i tråd med vårt 

forslag til endringer i Oslo kommunes anskaffelsestrategi. 
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