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Policy for bærekraftig forretningspraksis  
-hoveddokument 

1. Formål og bakgrunn 
 
REMA 1000 jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn 
og miljø. Dette policy-dokumentet, sammen med vår Supplier Code of Conduct, Policy for 
risikoutsatte råvarer og tilhørende interne prosesser og rutiner, danner grunnlaget for vårt arbeid 
med arbeids- og menneskerettigheter, klima, miljø, antikorrupsjon og andre former for økonomiske 
misligheter som hvitvasking, i våre innkjøp.  

REMA 1000 jobber for å gi kunder en sunnere og mer bærekraftig hverdag. Ansvar er et av tre 
kjerneelementer i vår forretningsidé; Kundene velger oss fordi vi alltid har laveste pris på varer av 
høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. Den største risikoen for påvirkning på 
mennesker, samfunn og miljø finnes ofte i leverandørkjeden, derfor forplikter vi oss til å 
gjennomføre ansvarlige innkjøp og føre ansvarlig leverandørkjedestyring. 

REMA 1000 forplikter seg til å overholde Åpenhetsloven, og skal jobbe kontinuerlig med 

aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper.1 

Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, 

samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre 

leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.  

 
Denne policyen er basert på internasjonale prinsipper for bærekraftig forretningspraksis og 
ansvarlig handel i globale verdikjeder. Herunder internasjonale rammeverk og konvensjoner for 
menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, ILO konvensjonene, OECDs veileder for 
aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter og FNs Bærekraftsmål. Prinsippene er detaljert i sin helhet i våre etiske 
retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct).   
 
 
 

2. Omfang og ansvar  
 
Dette dokumentet gjelder for alle faste og midlertidig ansatte i REMA 1000 Norge AS og 
datterselskaper, og omfatter leverandørkjeden for våre egne merkevarer (EMV).  
 
Eier av policyen har det overordnende utførende ansvaret og skal sikre at dokumentet er publisert 
eksternt og distribuert internt til relevante roller og avdelinger. Ledere for relevante enheter er 
ansvarlig for at ansatte under deres ledelse er kjent med innholdet og etablert prosesser som sikrer 
at prinsippene og kravene i policyen følges. Alle ansvarsholdere og ledere har plikt til å rapportere 
avvik fra prinsippene i policyen.  

 
 
1 UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)”, 2011; OECD, «Due Diligence Guidance for Responsible Business 
Conduct», 2018. 
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3. Vår policy  
 

3.1 Krav til egen virksomhet 
REMA 1000 erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, 
samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. 
Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet: 

 Aktsomhetsvurderinger 
REMA 1000 skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: 
gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, 
forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og 
kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter har forårsaket eller medvirket til negativ 
påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi sørge for eller bidra til å gjenopprette skaden.2  

 Ansvarlig innkjøpspraksis 
REMA 1000 anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for 
bærekraftig forretningspraksis. REMA 1000 skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, 
og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold 
for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører 
som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. 

 Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter 
REMA 1000 skal sikre at grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter blir 
overholdt i vår daglige drift og i hele verdikjeden. Dette innebærer blant annet et forbud mot 
barnearbeid, tvunget arbeid, diskriminering og annen uakseptabel behandling. Arbeidere i vår 
verdikjede skal sikres lønn, arbeidstider, regulær ansettelse og helse- og sikkerhetstiltak som 
overholder nasjonale lover og industristandarder. De skal også ha rett til fri fagorganisering og 
andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Produksjon og bruk av naturressurser 
for våre produkter skal ikke bidra til ødeleggelsen av ressursene og inntektsgrunnlaget for 
marginaliserte befolkningsgrupper. 

 Miljø og klima  
REMA 1000 skal redusere negativ miljøpåvirkning i hele verdikjeden gjennom tiltak for å minimere 
utslipp av klimagasser og lokal forurensing, samt sikre bærekraftig ressursforvaltning. Nasjonal og 
internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal 
innhentes. 

 Dyrevelferd 
Produkter basert på dyr skal vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele verdikjeden for å sikre 
dyrs velferd. Som minimum skal leverandøren overholde lokal lovgivning. 

 Leverandørutvikling og partnerskap 
I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller 
ressurser som setter våre leverandører i stand til å etterleve REMA 1000 sine krav til forhold i 
leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for godt samarbeid med leverandører som 
viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i 

 
2 OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, «OECDS veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – en innføring», 2018. 
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leverandørkjeden. Vi skal også involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter 
i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis. 

 Antikorrupsjon 
REMA 1000, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige 

pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen 

del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører. 

 Land under handelsboikott 
REMA 1000, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som 

har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN, EU og/eller norske myndigheter. 

 

3.2 Krav til forhold i leverandørkjeden 
REMA 1000 setter krav til menneskerettigheter, klima, miljø, antikorrupsjon og andre former for 

økonomiske misligheter slik som hvitvasking i leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører 

og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av de etiske 

retningslinjene, og viderefører disse i sine verdikjeder. Alle våre eksisterende og nye leverandører 

skal til enhver tid ha signert oppdatert Rammeavtale med tilhørende vedlegg, inkludert etiske 

retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct, Vedlegg 7).  

Oppsummert skal våre leverandører:  

 Følge retningslinjer for leverandører, slik de kommer frem i Vedlegg 7 i Rammeavtalen - 
Etiske Retningslinjer for leverandører (Supplier Code og Conduct). Leverandørene kan 
benytte vår Veileder for etiske retningslinjer (Vedlegg 8).  

 Oppfylle kravene for leverandører, slik de kommer frem i Vedlegg 6 i Rammeavtalen - 
Alminnelige leveringsvilkår – generelle krav til leverandører.  

 Arbeide kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger som metode for å kartlegge, forebygge, 
begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer negativ påvirkning på mennesker, 
samfunn og miljø i egen virksomhet og leverandørkjeden. Dette innebærer at 
leverandørene gjør egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn 
og miljø, og jobber aktivt med å stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må 
overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er 
ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for 
gjenoppretting.3   

 Ha transparens og sporbarhet i sin leverandørkjede, også på råvarenivå.  

 Samarbeide rundt implementering av REMA 1000 sin Policy for risikoutsatte råvarer, 
dersom leverandøren leverer produkter som inneholder risikoutsatte råvarer slik definert i 
policyen.  

 På oppfordring fra REMA 1000 kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt 
underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. 

 Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom 
samarbeid. 

 Rapportere til REMA 1000 ved brudd eller mistanke om brudd på etiske retningslinjer og 
negativ påvirkning på mennesker, miljø eller klima i sin verdikjede. Ansatte og innleide i 

 
 
 
3 OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, «OECDS veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – en innføring», 2018 
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leverandørens verdikjede kan varsle om forhold gjennom REMA 1000 sin uavhengige 
varslingskanal.  
 
 

4. Vedlegg  
Ingen. 

 

5. Endringslogg  
Eier av policyen er ansvarlig for at policyen blir jevnlig evaluert og oppdatert om nødvendig. 

Oversikt over de viktigste endringene som har blitt foretatt: 

Versjon  Oppdateringer/endringer 
Versjon 2022:1  

 

 

 

 

 

 


