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”En av IEHs styrker er 
flerpartssamarbeidet.”

Til lesere av rapporten 
  
En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en 
viktig rolle ved å bidra med spisskompetanse og ressurser, ved å være pådrivere i 
rettighetsarbeid og politisk påvirkning, og ved å bidra til å styrke oppslutningen om etisk 
handel. I tillegg er organisasjonene forpliktet til å stille etiske krav i egne innkjøp. 
  
Organisasjonene i IEH er ulike og har dermed også ulikt fokus. For eksempel er 
arbeidstakerorganisasjoners viktigste mål å styrke fagforeninger og arbeidstakeres 
rettigheter, og i IEH kan de dele sin kompetanse om dette viktige temaet med andre 
medlemmer. Frivillige organisasjoner har verdifull kunnskap om lokale forhold i 
produsentland, de har lokale samarbeidspartnere, og de kan gjennomføre kampanjer 
for å skape bred oppmerksomhet. Arbeidsgiver‐ og interesseorganisasjoner kan ta tak i 
problemstillinger medlemmene har felles og slik initiere prosjekter på vegne av mange 
IEH‐bedrifter.  
  
Denne rapporteringsmalen er laget slik at den skal kunne brukes av alle 
organisasjoner som er medlemmer i IEH. Den enkelte organisasjons rolle og fokus vil 
bestemme hvor detaljert de enkelte spørsmål kan besvares.

Per Bondevik 
Daglig leder IEH
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Eyvind Alnæs, administrasjonsdirektør 

Ettersom YS er en hovedorganisasjon for arbeidstakere, utgjør arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår kjernen i 
vår virksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Vårt internasjonale arbeid har også solidaritetsarbeid som et 
sentralt element. Dette gjelder særlig YS’ Norad-støttete prosjekter i det sørlige Afrika. 
 
YS har i flere år arbeidet for å ta et bredt samfunnsansvar, som favner bredere enn vår kjernevirksomhet. Dette 
innebærer at våre innsatsområder også omfatter faglige rettigheter, menneskerettigheter, demokratiutvikling, 
fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål.  
 
YS arbeider også for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, i nært samarbeid med  
leverandører og samarbeidspartnere som skal levere varer og tjenester til YS. Vi stiller som krav at produkter skal 
være produsert i overensstemmelse med våre retningslinjer for etisk handel. Leverandørene skal også 
videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.  
 
Et viktig mål for YS som IEH-medlem er å kontinuerlig arbeide for å forbedre vår egen policy og praksis som kan 
bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel. Sosiale og miljømessige standarder 
vektlegges ved valg av nye leverandører.   
 
Vi ønsker også å kunne bidra med blant annet ekspertise, erfaring og kunnskap om arbeidstakerrettigheter inn i 
IEHs arbeid. Deltakelse på et IEH-møte sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner før jul 2015, hvor 
fagforeningenes rolle i IEH var tema, var i denne sammenheng positivt.  
 
I 2015 har YS levert kommentarer til flere offentlige høringer som helt eller delvis berører IEHs nedslagsfelt: 
• Meld. St. 10 (2014-2015) Muligheter for alle - Menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og 
utviklingspolitikken 
• Meld. St. 29 (2014–2015) Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken 
• Dok. 8:51 S (2024-2015) om tiltak for å forhindre barnearbeid og uverdige arbeidsforhold 
• Forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre 
nye anskaffelsesdirektiver 
• Ny norsk modell for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer (investeringsavtaler) 
 
Mye av vårt internasjonale arbeid foregår gjennom og i samarbeid med ETUC (European Trade Union 
Confederation) og ITUC (International Trade Union Confederation). 
 
Høsten 2015 avholdt ETUC kongress. Som på den forrige ETUC-kongressen (2011) arbeidet YS for, og lyktes 
med, å få arbeid mot svart økonomi, skatteunndragelser og korrupsjon på listen over prioriterte innsatsområder 
for inneværende kongressperiode (2015 - 2019).  

Forord fra: 
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Om organisasjonen
Organisasjonsnavn:
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Type organisasjon:
Hovedorganisasjon for arbeidstakere

Beskrivelse av organisasjonen:
YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, stiftet 17. januar 1977. YS består av 17 
forbund med til sammen ca. 220 000 medlemmer per 1. januar 2016. Medlemmene dekker alle sektorer i 
arbeidslivet. 
 
YS er medlem av de internasjonale organisasjonene Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), European Trade 
Union Confederation (ETUC), Pan European Regional Council (PERC), International Trade Union 
Confederation (ITUC), Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) og EUROCADRES. 
 
Vi deltar dessuten i den norske arbeidstakerdelegasjonen på de årlige ILO-konferansene i Genève. 

Organisasjonens størrelse:
Antall ansatte:
25

Omsetning (NOK):

Land som omfattes av prioriterte programmer/prosjekter:
YS' Norad-finansierte prosjektsamarbeid med fagorganisasjoner i SADC-regionen (Southern African 
Development Community) omfatter landene Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Swaziland, Botswana, 
Lesotho, Mosambik og Angola.

Kontaktinformasjon for rapporten:
Kontaktperson: Frode Sandberg
Tittel: Internasjonal sekretær
Epost: frode.sandberg@ys.no 
Telefon: 957 07 557

Innmeldingsår i IEH:
2010

Forankring i organisasjonen
Beskriv hvordan etisk handel er forankret i organisasjonen:

Navn og stilling på øverste leder med etisk handel som en del av sitt hovedansvar:
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Eyvind Alnæs, administrasjonsdirektør

Strategier og langtidsplaner som omhandler etisk handel:
YS' sentralstyre  vedtok høsten 2009 å melde YS inn i Initiativ for Etisk Handel. Siden da har etisk handel 
vært en integrert del av vårt daglige arbeid, og ivaretas særlig under fagområdene internasjonalt arbeid, 
samfunnsansvar og klima og miljø.

Annet

Beskriv hva organisasjonen gjør for å kommunisere internt fokuset og innsatsen som 
følger av medlemskapet i IEH:
På våre hjemmesider legger vi ut relevant informasjon og artikler som omhandler temaer 
vedrørende etisk handel. Her ligger også våre etiske retningslinjer og en sjekkliste for etisk handel, til bruk for 
våre medlemsforbund, medlemmer og andre interesserte. Årsrapportene til IEH publiseres på hjemmesiden. 
 
YS' internkontrollhåndbok inneholder retningslinjer og sjekkliste for etisk handel.  
 
Vi har møter med YS-forbundene Parat og Delta, som også er medlem i IEH, hvor vi diskuterer felles 
utfordringer forbundet med etisk handel. 

Prioriterte aktiviteter/mål i rapporteringsåret

Aktiviteter: Status/framdrift

Utarbeide rapport og følge opp risikokartleggingen av 
YS' medlemsfordeler Gjennomført (noe oppfølging gjenstår)

Bistå et av YS' medlemsforbund med deres 
regionkonferanse som har tema "Billig for enhver pris" Gjennomført

Arrangere kunnskapsseminar om TTIP (handelsavtalen 
EU-USA) Gjennomført

ETUC-kongressen 2015: Jobbe for fortsatt høy innsats i 
europeisk fagbevegelse på bekjemping av svart arbeid, 
korrupsjon, skatteunndragelser, skatteunngåelser og 
skatteparadiser

Gjennomført. YS' bidro med tekst til 
arbeidsprogrammet for 2015-2019 på disse områdene, 
som ble vedtatt på kongressen

Markere World Day for Decent Work Ikke kapasitet til å markere denne dagen i 2015

Prioriterte aktiviteter/mål for kommende rapporteringsår

Aktiviteter:  

Arrangere ILO-seminar, eventuelt i samarbeid med IEH
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Aktiviteter:  

Arrangere TISA-seminar for politikere og ansatte i YS (TISA = Trade in Services Agreement)
Revitalisere/oppdatere YS' hjemmesider på  området etisk handel blant annet ved å samle informasjon om etisk 
handel, inkludert forhold i globale leverandørkjeder, og gjøre dette mer tilgjengelig for medlemmer i YS-
forbundene og andre lesere.  
Informasjonen vil også inneholde informasjon om sentrale ILO-konvensjoner, eksterne linker om etisk handel 
m.m. Dette arbeidet linkes opp mot et ønske om å bidra til å gjøre det lettere for forbrukere (og innkjøpere) å 
velge produkter som er produsert under anstendige forhold
Forbedre spredning av informasjon gjennom å supplere utlegging av årsrapporten på hjemmesiden med en 
artikkel knyttet til etisk handel, dele mer på sosiale medier osv. 
Markere World Day for Decent Work 7. oktober

Etablere internt ressursforum blant de som jobber med etisk handel i YS og YS-forbundene 
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"YS ønsker å bidra med 
ekspertise, erfaring og kunnskap 
om arbeidstakerrettigheter inn i 
IEHs arbeid"
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1. Styrking av rettigheter 
og oppslutning om 
etisk handel
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Styrking av arbeidstakeres rettigheter, menneskerettigheter, miljø og
antikorrupsjon
Har organisasjonen i rapporteringsåret jobbet for å styrke arbeidstakeres rettig-
heter, menneskerettigheter, miljøhensyn eller antikorrupsjon utenfor Norge?
Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste prosjekter/programmer/tiltak:
Prosjekt/program/tiltak Beskrivelse Etiske krav som omfattes

YS' solidaritetsprosjekt i sørlige 
Afrika

YS' har de siste 11 år hatt et Norad-
finansiert prosjektsamarbeid med 
fagforeninger i ni land i sørlige Afrika. 
 
Prosjektet bidrar med skolering av 
organisasjonenes ledelse, tillitsvalgte og 
så mange medlemmer som mulig på 
temaene menneskerettigheter, 
demokratiske rettigheter og faglige 
rettigheter. ILO-konvensjoner står 
sentralt i skoleringen. 

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

Meld. St. 10 (2014-2015) 
Muligheter for alle - 
Menneskerettighetene som mål 
og middel i utenriks- og 
utviklingspolitikken

YS leverte skriftlig innspill til høringen. 
Her behandler vi en rekke temaer som 
omhandler temaer knyttet opp til etisk 
handel.  
 
Vi støtter regjeringen når den legger 
vekt på at menneskerettighetene skal 
nedfelles i en samstemt politikk på tvers 
av de ulike delene av utenriks- og 
utviklingspolitikken, samt at 
regjeringen må fremme 
menneskerettighetene i multilaterale 
fora, i de periodiske landhøringene i 
FNs menneskerettighetsråd og i 
bilaterale politiske samtaler. 
 
Videre etterlyser vi behandling av 
handelsavtaler og Statens Pensjonsfond 
Utland i meldingne. 

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Miljø✔

Korrupsjon✔
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Prosjekt/program/tiltak Beskrivelse Etiske krav som omfattes

Meld. St. 29 (2014–2015) 
Globalisering og handel. 
Muligheter og utfordringer for 
Norge i handelspolitikken

Meldingen drøfter endringer i norsk og 
global økonomi og handelssamarbeid, 
og konsekvenser for norsk arbeid med å 
fremforhandle og benytte 
handelsavtaler for å fremme norske 
interesser. 
 
YS deltok på høringsmøte i Stortinget 
og sendte inn et høringsnotat før møtet. 
I begge tilfeller la vi, foruten noen 
innledende generelle betraktninger om 
globalisering og handel, vekt på 
følgende temaer: 
Handel og arbeidstakerrettigheter (kap. 
3.4. i stortingsmeldingen) 
Norge og TTIP (kap. 5.3.1. i 
stortingsmeldingen) 
Trade in Services Agreement - TISA 
(kap. 9.3. i stortingsmeldingen)

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Miljø✔

ETUCs (europeisk fagbevegelse) 
kongress oktober 2015

YS bidro med innspill om blant annet 
korrupsjon, svart arbeid, handelsavtaler 
og likelønn til dokumentene som ble 
vedtatt på kongressen 

Diskriminering✔

Lønn✔

Korrupsjon✔

Prosjektstøtte til GTUC 
(Georgian Trade Union 
Confederation)

YS' internasjonale solidaritetsfond 
bevilget støtte til sluttføring av 
prosjektet "Promotion to involve 
women workers in law making process".
Dette var tredje gang Solidaritetsfondet 
støttet GTUC i deres arbeid for blant 
annet å bedre likestillingen mellom 
kvinner og menn, styrke kvinners 
økonomiske handlefrihet, sikre kvinner 
plass i lovgivende prosesser og 
deltakelse i arbeidslivet på lik linje med 
menn. Arbeidet gir resultater, selv om 
det går sakte. Behov for oppfølging av 
dette arbeidet var grunnlag for den 
tredje søknaden.  
 

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Diskriminering✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔
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Appeller og aksjoner

Internasjonal fagbevegelse driver et 
utstrakt påvirknings- og 
kampanjearbeid. YS deltar jevnlig i 
kampanjer for å bedre forholdene for 
arbeidstakere og tillitsvalgte i særlig 
utsatte land.  
 
I 2014 sendte YS protester og appeller 
til statsledere i Den Dominikanske 
Republikk, Swaziland, Libanon, 
Kambodsja og Sør-Korea. 
 
I tillegg har vi vært involvert i 
internasjonal fagbevegelses arbeid 
overfor FIFA, og gitt støtte til flere 
europeiske fagforeninger i forbindelse 
med demonstrasjoner og markeringer. 
De fleste av disse har vært protester mot 
innskrenkninger av retten til å streike. 

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

 
 
 
Dok. 8:51 S (2024-2015) om 
tiltak for å forhindre 
barnearbeid og uverdige 
arbeidsforhold

Deltok i komitehøring etter initiativ fra 
IEH, med forsalg til tiltak for å 
forhindre barnearbeid og uverdige 
arbeidsforhold.

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Høringsinnspill – forslag om 
endring av lov om offentlige 
anskaffelser og tilhørende 
forskrifter som ledd i 
gjennomføring av tre nye 
anskaffelsesdirektiver

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔
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Innspill til beslutningsgrunnlag 
for langsiktige plasseringer av 
egenkapitalen til YS

Lagt frem at våre etiske retningslinjer 
også gjelder for investeringer.

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

Høring: Ny norsk modell for 
avtaler om fremme og 
beskyttelse av investeringer 
(investeringsavtaler)

Et av målene med økte investeringer er 
å fremme respekt for helse, miljø, 
sikkerhet og internasjonalt anerkjente 
arbeidstakerrettigheter, hvilket YS 
finner positivt. 
 
Videre fremhever vi at internasjonalt 
anerkjente standarder og forpliktelser 
må legges til grunn ved inngåelse av 
investeringsavtaler. For 
arbeidstakerrettigheter må ILO-
konvensjoner legges til grunn. 
Investeringsavtalene bør i tillegg 
utformes slik at de er i 
overensstemmelse med OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper 
og med FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter. 
 
Foruten tydelige krav til 
arbeidstakerrettigheter er det viktig for 
YS at bekjempelse av korrupsjon og 
skatteunndragelser inkluderes i 
investeringsavtalene.

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

Styrke oppslutningen om etisk handel
Har organisasjonen i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om 
etisk handel:
Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste tiltakene:
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Tiltak Beskrivelse

Politisk påvirkningsarbeid Gjennom blant annet høringsinnspill og i møter med 
politiske aktører

Informasjon på YS' websider Årsrapport 2014 til IEH og relevante artikler

Delt erfaringer med IEH På forespørsel anbefalt YS-forbundet Parat om å melde 
seg inn i IEH.

Deling av kompetanse og erfaringer
Har organisasjonen i rapporteringsåret delt kunnskap om eller erfaringer med etisk 
handel med bedrifter eller andre organisasjoner?
Ja

Hvis ja, gi en nærmere beskrivelse
Deltar i IEH-forum for organisasjoner.  Relevant informasjon vedrørende etisk handel deles gjennom artikler på 
YS' hjemmeside og i sosiale medier. Samarbeid og diskusjoner med YS-forbundet Parat.
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2. Oppfølging av 
leverandører og 
samarbeidspartnere
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Forankring av etiske krav hos leverandører og samarbeidspartnere
Oppgi en nettadresse til organisasjonens retningslinjer for etisk handel, eller legg dem 
ved:
http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/$all/0E4751EDD4E0DF38C12577AC002A2DDD?open 

Beskriv hvordan kravene i retningslinjene blir formidlet til organisasjonens leverandører 
og samarbeidspartnere:
YS' leverandører og samarbeidspartnere mottar våre retningslinjer for etisk handel.

Screening av nye leverandører og samarbeidspartnere
Beskriv hvordan organisasjonen innlemmer hensynet til etisk handel når nye 
leverandører og samarbeidspartnere velges:
Nye leverandører sjekkes mot våre etiske retningslinjer, og får også disse tilsendt,  i enkelte tilfeller med 
tilleggsspørsmål leverandørene må svare på. 

Oversikt over eksisterende leverandørkjede
Beskriv hva organisasjonen har gjort for å kartlegge risiko for brudd på retningslinjene 
for etisk handel til de viktigste varer og tjenester som kjøpes inn?
Brev og egenrapporteringsskjema ble sendt til våre samarbeidspartnere i 2014. Evaluering ble gjennomført i 2015, 
og en rapport er skrevet. Arbeidet følges opp videre i 2016. 

Hvis kartlagt, beskriv de viktigste utfordringene som er identifisert. Beskriv spesielt:

Hvilke produsentland som anses å være knyttet til høyest risiko:
Ikke en del av kartleggingen.

Hvilke etiske krav som er mest utsatt for brudd:
For YS sitt omdømme anser vi risikoen størst når det gjelder retten til å organisere seg, samt lønns- og 
arbeidsvilkår. Størst usikkerhet er knyttet til hoteller i Norge.

Tiltak for å redusere risiko og oppnå forbedringer
Beskriv hvilke tiltak organisasjonen har gjennomført for å redusere risikoen for 
brudd på retningslinjene for etisk handel og bidra til forbedringer:
Risikokartlegging av eksisterende leverandører og samarbeidspartnere ferdigstilt i 2015. Oppfølgingsplan er laget.



Kontakt:

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Frode Sandberg

frode.sandberg@ys.no 
957 07 557


