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Daglig leder i Factlines, Siri 
Engesæth, forteller at den nye Åpen-
hetsloven er klokt tilrettelagt; – Det er 
ikke krav om at alt skal være perfekt. 
Det er krav om at du avdekker risiko 
og har en prosess for forbedring.  
 – Dette har vi i Factlines jobbet 
med i 8 år, og vi tror kundene våre 
sover bedre om natten, smiler 
Engesæth. 
 – Vår digitale løsning gjør det 
mulig å ha informasjon i tide slik 
Åpenhetsloven og Loven om offent-
lige anskaffelser krever. 
 På Arendalsuka i august hadde 
Factlines seminarer og diskusjoner 
i samarbeid med UN Global Impact, 

der blant annet Dag Strømsnes fra 
Direktoratet for forvaltning 
og økonomistyring, og Morten 
Thorvaldsen fra Olav Thon Gruppen 
snakket om hvordan de jobber med 
ansvarlige innkjøp og leverandører.
Åpenhetsloven trådte i kraft i juli nå 
i år 2022, mens Loven om offentlige 
anskaffelser har vært i bruk siden 
2017. 

Gjør en forskjell
Factlines har blitt kalt «moderne 
miljødetektiver» fordi de ser til at 
produksjon og tjenester ikke skader 
mennesker og natur. I tillegg er 
mange opptatt av de økonomiske 

fordelene med forbedring og kvalitet 
i forretningsprosesser. Du kan gjøre 
innkjøp med mindre risiko og komme 
mye bedre ut av det finansielt.
 – Mange ser at systemet vårt også 
er til hjelp for flere forretningsområ-
der, for eksempel salg. Du vil kunne 
dokumentere produkter godt, ha 
kontroll på compliance, og ha tilgang 
til innsikt du trenger for å ta de gode, 
faktabaserte beslutningene, presise-
rer Engesæth.  
 – Vi ser at mange har produkter 
der de ikke kjenner til leverandørene 
sine. Du tror gjerne at du vet hvem 
du kjøper hos, men så viser det seg at 
det finnes skjulte ledd og forhold du 
ikke visste om. Unngå å gjøre det for 
komplisert eller tenke at det skal
være perfekt første gang. Det vik-
tigste er å komme i gang. Den største 
fallgruven er at du tenker at dette 
gjelder ikke deg. Tenk hvor stolt du 
kan være når du vet at du har gjort 
en forskjell, avslutter Engesæth 
begeistret. k

Factlines ble stiftet i 2012 og du 
kan kontakte dem på telefon 
48 20 30 00. Les gjerne mer på 
www.factlines.com.

ANNONSE

Tydeligere ansvar 
til bedriftene
Den nye Åpenhetsloven er et lovkrav om at bedrifter skal 
kunne vise at de har en bærekraftig produksjon av varer 
og tjenester. Brudd på menneskerettigheter og sosiale 
rettigheter i din produksjonskjede skal forhindres. Vi har 
ikke kommet langt nok i dette arbeidet.   

– Åpenhetsloven er klokt tilrettelagt; Det 
er ikke krav om at alt skal være perfekt. Det 
er krav om at du avdekker risiko og har en 
prosess for forbedring, sier daglig leder 
i Factlines, Siri Engesæth.


