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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Til lesere av rapporten

Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som er medlem av IEH har gjennom sitt medlemskap forpliktet 
seg til målrettet å jobbe for å forbedre arbeids- og miljøforhold i sine verdikjeder. De har også forpliktet seg til 
årlig å rapportere om sitt arbeid; en rapport som er offentlig tilgjengelig. 
  
Til grunn for IEH-medlemmenes arbeid ligger IEHs etiske retningslinjer for innkjøp. Disse inneholder krav i forhold 
til arbeidstakers rettigheter, miljø, samt marginaliserte befolkningsgrupper. IEHs etiske retningslinjer for innkjøp 
baserer seg på internasjonalt anerkjente konvensjoner fra ILO og FN, og sammenfaller sterkt med lokal 
arbeidsmiljølovgivning i flertallet av de enkelte produsentlandene. 
  

Arbeidet med å forbedre arbeids- og miljøforhold i verdikjeden er en gradvis prosess som innebærer å forankre 
og systematisere arbeidet, kartlegge arbeids- og miljøforhold hos produsenter og bidra til forbedringer. 
Rapporteringsmalen gjenspeiler dette. Spørsmålene er organisert i henhold til IEHs 7 implementeringsprinsipper/
trinn (se modell ovenfor) . 
  
IEHs medlemmer blir bedt om å rapportere om forbedringstiltak hos produsenter som følge av avdekket dårlig 
praksis/brudd på de etiske kravene i de etiske retningslinjene. Slik dårlig praksis/brudd må ses i lys av at lave 
standarder på arbeidsforhold og miljøhåndtering er hyppig forekommende i mange utviklingsland. Dette henger 
igjen sammen med generell fattigdom og svak implementering av lokal arbeidsmiljølovgivning. Ved avdekkede 
brudd er IEH-medlemmets rolle å samarbeide med produsentene om forbedringstiltak slik at de etiske 
retningslinjene for innkjøp etterleves. 
  
Denne rapporteringsmalen er første gang introdusert for IEHs medlemmer ved rapportering for 2007.  
Medlemmenes innmeldingstidspunkt i IEH påvirker hvor langt de har kommet i sitt arbeid med etisk handel og 
hva de kan rapportere om. Besvarelse av spørsmål som krever systematisk datainnhenting, avhenger av at IEH-
medlemmets arbeid er godt etablert. 
  

Noen nøkkelbegreper i denne rapporten: 
  
Code of Conduct (CoC) = etiske retningslinjer for innkjøp 
Leverandørkjede = kjede av leverandører fra råvareproduksjon til leveranse av ferdige produkter  
Produsent = der en vare produseres (det er vanligvis mange ledd med produsenter i leverandørkjede) 
Agent/importør = leverandør som ikke produserer varen (mellomledd) 
Leverandør = samlebegrep for produsenter og agenter/importører (som man har direkte kontakt med).  
Underleverandør = den som leverer varer eller tjenester til leverandør  
  
Rapporten gir status for IEH-medlemmers arbeid med etisk handel pr. 31.12.2011.  
  
  
IEHs sekretariat 
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Forord av styreleder / daglig leder

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - skal i alle ledd ha en transparent og etisk atferd som bidrar til bærekraftig 
utvikling. Som samfunnsansvarlig aktør skal YS jobbe for faglige rettigheter, demokratiutvikling, menneskerettigheter, 
fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål. YS skal være en arbeidstakerorganisasjon som er ledende i å 
sette samfunnsansvar på dagsorden. 
 
YS har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2010. Gjennom vårt medlemskap ønsker vi å stadig styrke vår 
innsats for å forbedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Vi ønsker også å bidra til en styrket oppslutning om 
etisk handel generelt, med særlig fokus på de forskjellige ledd i vår egen organisasjon.  
 
YS' arbeid internt og eksternt baseres på IEHs etiske retningslinjer, som vi har tilpasset vår type virksomhet. Ved å være 
medlem har vi også forpliktet oss til å rapportere til IEH om vårt arbeid med etisk handel, noe denne rapporten er et svar 
på. Rapporten er offentlig tilgjengelig. 

Sted: Oslo Dato: 17. februar 2012

Navn: Elisabeth Kristensen Posisjon: Sekretariatsleder 
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Generell informasjon om IEH-medlemmet

 Navn på IEH-medlem:
YS  
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Innmeldingsår i IEH: 2010

 Medlemstype: Organisasjon
 Type leverandørkjederapportering: Forenklet

 Begrunnelse for forenklet rapportering: Innkjøp er en lite vesentlig del av organisasjonens 
virksomhet.

 Omsetning (NOK):

 Antall ansatte: 28

 Kontaktperson for rapporten: Frode Sandberg

 E- Post: frode.sandberg@ys.no

 Telefon: 957 07 557

 Type leverandørkontakt:
Direktekontakt med produsenter
Kontakt med agenter / importører (mellomledd)
Både kontakt med produsenter og mellomledd

Prioriterte mål og framdrift (for arbeid med etisk handel)

 Mål for 2011 (rapporteringsåret)  Status

Gjennomføre seminar for YS' ledelse om etisk handel og 
gjennomføre konferanse om samfunnsanvar (som vi 
også gjorde i 2010).

Seminar og workshop for YS' ledelse om etisk handel 
(juni) og konferanse om samfunnsansvar (september) 
gjennomført. IEH gjennomførte workshopdelen av 
ledelsesseminaret. 

Utarbeide handlingsplan for 2011. Handlingsplan delvis utarbeidet, delvis bygget arbeidet 
i 2011 på videreføring av arbeid fra 2010.

Generelt videreføre og forbedre arbeidet med etisk 
handel. Gjennomført.

 Mål for 2012 (nærmeste år)    
Sette opp oversikt over våre leverandørers rutiner (kortfattet) og informere eventuelle nye leverandører om YS’ 
etiske retningslinjer, samt stille tydeligere krav til agenter/importører om at de selv vedtar etiske retningslinjer.
I forbindelse med forestående flytting av YS-sekretariatet (vinteren 2013) se til at tjenester, løsninger og inventar i 
nye lokaler er i tråd med våre etiske retningslinjer.
Gjennomføre konferanse om samfunnsansvar (som i 2010 og 2011). Tema for konferansen i 2012 er «Tar norske 
virksomheter samfunnsansvar i utlandet»?  
Generelt utvikle og forbedre arbeidet med etisk handel, herunder inkorporere etiske retningslinjer for ansatte i 
YS-sekretariatet når disse er på tjenestereise.
Utarbeide handlingsplan for arbeid med etisk handel. Denne vil supplere handlingsplan for vårt arbeid med 
samfunnsanvar. 
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Mål for 2013 - 2015 (påfølgende 3 år)    
Samfunnsansvar vil også i den kommende treårsperiode være et sentralt område for YS, som vil gjennomsyre mye 
av vår virksomhet. Som en naturlig konsekvens vil arbeidet med etisk handel, samfunnsansvar og beslektede 
områder videreføres og utvikles. I perioden skal YS etablere seg som en ledende organisasjon i å sette 
samfunnsansvar på dagsorden.
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Prinsipp1.  Forankring  av arbeidet med etisk handel

 1.1 Forankring hos styre og ledelse

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Er etisk handel-arbeidet beskrevet i strategi-
dokumenter eller på annen måte definert som 
strategisk viktig?

Ja YS' retningslinjer for etisk handel er vedtatt av YS' 
sentralstyre. 

Har en person i ledelsen  - som ikke er mer enn to 
rapporteringsnivåer fra styret  - etisk handel som 
del av sitt hovedansvar?

Ja  Elisabeth Kristensen / sekretariatsleder.

Har dere etablert intern rapportering i forhold til 
arbeidet med etisk handel? Ja

 Etablert som del av internkontrollen i 
organisasjonen, men ikke som selvstendig 
rapportering.

Hvem er ansvarlig for den daglige oppfølgingen 
av etisk handel-arbeidet?   Frode Sandberg / internasjonal sekretær. 

 1.2 Etiske retningslinjer

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Har dere vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp 
(code of conduct)? Ja  YS' etiske retningslinjer vedlagt rapporten. 

Er de etiske retningslinjene minst like 
omfattende og strenge som IEHs etiske 
retningslinjer for innkjøp?

Ja  YS' etiske retningslinjer er tilpasset 
organisasjonen.

1.3 Intern opplæring

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Er det i rapporteringsåret 
gjennomført opplæring eller 
informasjonstiltak om etisk 
handel (internt eller eksternt) for:

a) ledelsen Ja

 YS' sentralstyre er holdt informert om arbeidet 
med etisk handel, og i juni 2011 ble det 
gjennomført et seminar og en workshop for 
ledelsen i YS og YS-forbundene. 

b) innkjøpere Ja Personer i YS-sekretariatet med ansvar for innkjøp 
har deltatt på videregående kurs i regi av IEH.

c) etisk handel 
    ansvarlige Ja Personer i YS-sekretariatet med ansvar for innkjøp 

har deltatt på videregående kurs i regi av IEH.
d) andre 
     ansatte Nei
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Prinsipp 2.  Formidling av etiske krav til alle leverandører

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Har produsenter, agenter, importører osv. som 
dere har direkte kontakt med, mottatt deres 
etiske retningslinjer for innkjøp?

Ja I all hovedsak samme leverandører som i 2010, og 
disse mottok retningslinjene det året. 

Har dere formidlet til leverandørene at de etiske 
kravene er et utgangspunkt for å forbedre 
arbeids- og miljøforhold? 

Ja Oppfordret vaskefirma om å bli 
miljøfyrtårnsertifisert. 

Blir leverandører bedt om å videreformidle Code 
of Conduct til sine underleverandører/
produsenter?

Ja
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Prinsipp 3. Risikovurdering av leverandørkjeden for dårlige arbeids og miljøforhold

 3.1 Oversikt over leverandørkjeden

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Har dere produsenter som er sertifisert i henhold 
til internasjonale standarder på 
arbeidstakerrettigheter og/eller miljø (f. eks. 
SA8000, ISO14000, Rainforest Allience?  

Ja

I forbindelse med fornying av vår 
miljøfyrtårnsertifisering har vi utarbeidet en 
oversikt / sjekkliste over miljøstatus for innkjøp 
og leverandører. Sjekklisten, som skal oppdateres 
løpende, er vedlagt denne rapporten.  
 
På sjekklisten finnes blant annet følgende: 
Kinnarps kontormøbler: ISO 14001 og ISO 9001 
Kontorrekvisita (Staples): ISO 14001og ISO 9001  
Forbruksmateriale (Staples): Svanemerket +  ISO 
14001 og ISO 9001. 
 
Wittusen & Jensen, som er leverandør av 
profileringsartikler/gaver, er blant annet 
miljøfyrtårnsertifisert og stiller krav om at deres  
leverandører må forsikre at  
produksjonen foregår i henhold til FNs 
barnekonvensjon og ILO-konvensjon nr. 138 om 
minstealder for adgang til sysselsetting.
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 4.5 Oppfølging av agenter og importører - Systemer for etisk handel

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse
Har dere stilt krav til agenter/importører om at de 
selv vedtar etiske retningslinjer som minst er like 
strenge og omfattende som IEHs etiske 
retningslinjer for innkjøp?

Ja, til en del Dette er ett av punktene vi ønsker å forbedre i 
2012. 

Har dere stilt krav til agentene/importørene om at 
de systematisk følger opp sine produsenter for å 
oppnå forbedringer av arbeids- og miljøforhold?

Ja, til en del

Kryss av for hvilke punkter som inngår i kravene 
dere setter til agentenes / importørenes system 
for oppfølging av sine leverandører?

 Intern forankring av arbeidet
 Etiske krav stilles til produsent basert på CoC
 Kartlegging av leverandørkjeden
 Riskovurdering av leverandørkjeden
 Utvikling av strategi for forbedringsarbeid
  Konkrete forbedringstiltak
 Ikke spesifisert

 4.6 Oppfølging av agenter og importører - Rapportering

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Krever dere at agentene/importørene årlig 
rapporterer om sitt arbeid med etisk handel? Ja

 Vi stiller krav om at leverandør har 
sertifiseringsordninger, men krever ikke å motta 
rapport.

Har dere samlet inn detaljert informasjon om 
rapporteringen til agentene / importørene? Ja, delvis  Vi spør om leverandører har gode interne 

rapporteringsrutiner. 

 4.7 Oppfølging av agenter og importører - Avslutting av kundeforhold

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Har dere i rapporteringsåret avsluttet 
kundeforhold hos noen agenter/importører på 
grunn av manglende vilje til å jobbe for 
forbedringer i arbeids- og miljøforhold hos deres 
produsenter?

Nei

4.8 Styrking av arbeidstakersrettigheter og miljøhensyn (kun for organisjoner)

 Spørsmål Ja/Nei  Beskrivelse
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Har dere i rapporteringsåret jobbet for å styrke 
arbeidstakers rettigheteller eller miljø i utlandet 
(f.eks. gjennom programmer/prosjekter, arbeid 
mot handelsavtaler osv.)?

Ja

 YS er medlem av de internasjonale 
organisasjonene ITUC - International Trade Union 
Federation og ETUC - European Trade Union 
Federation m/flere. Arbeidstakerrettigheter er 
naturlig nok kjernen i disse organisasjonenes 
virksomhet. 
 
Gjennom egne prosjekter i det sørlige Afrika 
bidrar YS til oppbygging av fagbevegelsen i ni 
land, hvilket vil styrke arbeidstakernes rettigheter 
i prosjektlandene. 
I desember 2011 signerte organisasjonene i 
prosjektet et charter som forplikter 
organisasjonene til å jobbe med anti-korrupsjon. 
 
YS deltok også i 2011 i Norges delegasjon til FNs 
klimakonferanse (i Durban). På konferansen 
jobbet YS, sammen med den internasjonale 
fagbevegelsen, særlig for at begrepet «Just 
Transition», det vil si kravet om rettferdige 
omstillinger som følge av klimaendringene, skulle 
komme med i avtaleteksten. Dette var sentralt for 
oss også under klimatoppmøtet i Cancun i 2010. 
 
På klimakonferansen deltok også 24 
representanter fra YS' samarbeidspartnere i våre 
prosjekter i det sørlige Afrika, finansiert av Norad 
etter søknad fra YS.  
 
I tillegg sørget vi for finansiering av ytterligere 10 
deltakere fra fagforeninger i utviklingsland fikk 
delta på klimakonferansen i Durban, og dermed 
bidro til en god regional balanse i deltagelsen.  
 
YS' Internasjonale Solidaritetsfond ble etablert i 
2010, mer formål å støtte utviklingen av 
demokratiske og rettferdige samfunn, herunder 
styrking av arbeidstakernes rettigheter. I 2011 
foretok solidaritetsfondets styre tre tildelinger: Til 
bananarbeidere i Costa Rica, til understøtting av 
våre prosjekter i Sørlige Afrika, og til de frie og 
demokratiske fagforeningene i de arabiske 
landene (Den Arabiske Våren). 
 
I møter med Nærings- og handelsdepartementet 
har YS og andre organisasjoner fremmet krav om 
at menneskerettigheter og 
arbeidstakerrettigheter må med i handelsavtaler 
Norge enten inngår bilateralt eller under EFTA-
paraplyen.
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Kryss av for hvilke av IEHs etiske krav arbeidet har 
vært rettet mot:

 Tvangsarbeid
 Fagforening og kollektive forhandlinger
 Barnearbeid
 Diskriminering
 Brutal behandling
 Helse, miljø og sikkerhet
 Lønn
 Arbeidstid
 Regulære ansettelser
 Marginaliserte befolkningsgrupper
 Miljø



- 12 - 

Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

5.2 Innkjøpspraksis

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Hva er gjennomsnittlig varighet av 
forretningsforhold med sentrale leverandører 
(ca.)?

Over 5 år

Er deres innkjøpspraksis tilpasset for å 
tilrettelegge for at produsenter oppfyller kravene 
i Code of Conduct? 

Ja

 Innkjøp utgjør en liten del av vår virksomhet, 
men vi forsøker likevel å planlegge innkjøp med 
normal leveringstid. 
Som en del av vår internkontrollhåndbok er det 
utarbeidet en innkjøpsveileder med blant annet 
etiske innkjøpsrutiner.

5.4 Kompetanseheving hos agenter/importører

 Spørsmål Ja/nei Beskrivelse

Har dere i rapporteringsåret bidratt til 
kompetanseheving i arbeid med etisk handel for 
agenter/importører 

Ja  Vi har bidratt til økt bevissthet om etisk handel 
blant annet gjennom å stille kontrollspørsmål.
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Prinsipp 6. Utvelgelse av nye leverandører etter etiske kriterier

 Spørsmål Ja/Nei  Beskrivelse

Legger dere etiske krav til grunn når dere 
vurderer et kundeforhold til en ny leverandør? Ja

Vi ber eksempelvis ny leverandør bekrefte at de 
ansatte er organisert, at virksomhetene er 
miljøsertifisert og at de har etiske retningslinjer 
som de følger.  
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Årsrapport til IEH for 2011 YS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Prinsipp 7. Kommunikasjon og rapportering om etisk handel

7.1 Rapportering om etisk handel-arbeidet

 Spørsmål Ja/Nei  Beskrivelse

Publiserer dere informasjon om deres etisk 
handel-engasjement på nettsidene deres? Ja www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/pages/

Samfunnsansvar.html 
Publiserer dere IEH-årsrapporten deres eller 
annen rapport om etisk handel-arbeidet på 
nettsidene?

Ja www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/pages/
Samfunnsansvar.html

Distribuerer dere rapporter som omhandler etisk 
handel-arbeidet til aksjonærer/medlemmer/
innbyggere?

Nei

7.2. Kommunikasjon for styrket oppslutningen om etisk handel

 Spørsmål Ja/Nei  Beskrivelse
Har dere i rapporteringsåret bidratt til å styrke 
oppslutningen om etisk handel utenom IEH-
fellesskapet?

Ja Gjennom informasjon på YS' internettsider og på 
YS' Samfunnsansvarskonferanse. 

Har dere jobbet ovenfor norske myndigheter for å 
styrke oppslutningen om etisk handel? Ja  I diskusjoner om blant annet handelsavtaler har 

etisk handel vært et element i diskusjonene.
Har dere jobbet mot medlemsorganisasjoner 
/ nettverk / paraplyorganisasjoner for å  
styrke oppslutningen om etisk handel?

Ja

De vedtatte retningslinjene for etisk handel 
gjelder for YS-sekretariatet. YS-forbundene 
oppfordres samtidig om å utarbeide egne etiske 
retningslinjer.  
 
Etisk handel har vært tema på møter i (blant 
annet) YS' ressursgruppe for samfunnsansvar og 
YS' internasjonale solidaritetsfond. Begge disse 
gruppene har representanter fra YS-forbundene.

Har dere jobbet mot andre organisasjoner for å 
styrke oppslutningen om etisk handel? Nei

Har dere holdt foredrag om etisk handel på 
offentlige seminarer? Nei

Har dere publisert offentlig tilgjengelig 
informasjon om etisk handel som kan bidra til 
styrket oppslutning?

Ja På våre hjemmesider er det publisert informasjon 
om etisk handel.

Har dere iverksatt studier, undersøkelser eller 
kampanjer relatert til etisk handel? Nei

Har dere hatt samarbeid eller prosjekter med 
andre organisasjoner innefor etisk handel eller 
generelt samfunnsansvar?

Ja  Vi har også i 2011 samarbeidet med Rene Klær, 
samt med WWF (og andre) på miljøspørsmål. 

7.3. Bidrag til å styrke IEH-medlemmers arbeid med etisk handel

 Spørsmål Ja/Nei  Beskrivelse
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Har dere i rapporteringsåret bidratt med 
kompetanse/informasjon i arbeidsgrupper, møter 
eller seminarer for IEH-medlemmer?

Nei

Har dere på annen måte bidratt med etisk 
handel-kompetanse ovenfor andre IEH-
medlemmer?

Nei
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Årsrapport til IEH for 2011 YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 Tilbakemelding til IEH

Spørsmål Svar
  
Kryss av  for hvilke av IEHs tjenester og 
verktøy dere: 
  
(a) har benyttet i rapporteringsåret? 
  
(b) ønsker å benytte det nærmeste året?

 (a)
Benyttet

(b) 
Vil benytte  IEH tjenste/ verktøy

 Kurs i etisk handel - Innføring
 Kurs i etisk handel - Videregående nivå
 Forbedringsforum / erfaringsutveksling medlemmer
 Rådgivning
 Medlemssider på web
 Egenrapporeringsskjemaer for leverandører
 RAID risikokartleggingsdatabase
 Leverandørhåndbok (for produsenter)
 Nettverk over lokale ressurser i produsentland (LRN)
 Kjemikalieverktøy
 Internt seminar for ledelse / ansatte / leverandører
 Internt seminar i innkjøpspraksis
 Seminar for produsenter (Kina /India / Vietnam)
 Annet (spesifiser nedenfor)

Har dere i rapporteringsåret benyttet 
eksterne ressurser/verktøy relatert til 
arbeidet med etisk handel?

 

Hva ønsker dere at IEH skal prioritere det 
nærmeste året?

Hvor fornøyd er dere med IEH-
sekretariatets tjenester?

  Dårligst   Best

1 2 3 4 5 6 7

Ris til IEH:

Ros til IEH:
IEH-sekretariatet har også i 2011 vært veldig imøtekommende hver gang vi 
har tatt kontakt og bidrar med svært kompetent bistand når vi trenger det, 
blant annet på seminar for ledelsen i YS-forbundene. 
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Årsrapport til IEH for 2011 YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 



Kontakt:
YS  

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Frode Sandberg
frode.sandberg@ys.no

957 07 557


