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Status CSR og leverandører?

• Økende fokus på leverandørforhold og 
kjedeansvar

• Behov for tydelige etiske retningslinjer?

• Behov for mer kunnskap om 
leverandørene?

• Behov for effektiv kartlegging og 
risikostyring?
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Reviderte kontraktsvilkår nylig publisert:
(direktoratet for forvaltning og øk.styring DFØ og EHN)
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Etablert i 2012
Utviklet som offentlig innovasjonsprosjekt for å styrke bærekraft
Kontorer i Oslo og København
10 fastansatte

Gir overblikk og innsikt med egenutviklet web løsning for oppfølging av 
kvalitet, miljø og sosiale krav til  leverandører



Derfor factliner de
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RISIKOSTYRING

Få kontroll og innsikt 
i leverandørkjeden

EFFEKTIVISERING

Smartere, digital 
håndtering av 

dokumentasjon fra 
leverandører

COMPLIANCE

Effektivt dokumentere 
leverandørkjeden og 
oppfølgingsrutiner



Factlines leverandørundersøkelser lever opp til 
internasjonale direktiver og retningslinjer
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Baseres på:
• FN Global Compact
• OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv
• FNs veiledende prinsipper for næringsliv 



Fem skritt til effektiv leverandøroppfølging

Still krav til 
etiske 
retningslinjer

Få overblikk 
med 
leverandør
undersøkelse

Skap fokus 
med 
risikovurdering

Følg opp 
risiko-
leverandører

Aktiv 
leverandør-
utvikling

1

2

3

4

5

7



Leverandørundersøkelse – fra data til innsikt

• Kartlegging gir overblikk over leverandørene 
og viser hvor oppfølgingen bør prioriteres

• Egenrapportering (supplier self-assessment) 
danner basis for en systematisk oppfølging

• Status på leverandørens egne prosesser 
og systemer 

• Bruk av underleverandører og rutiner 
for oppfølging

• Geografisk overblikk av neste ledd i 
kjeden

• Sertifiseringer og medlemsskap

✓ Enkelt overblikk og innsikt

✓ Kartleggingen gjør det enkelt å 
velge ut hvilke leverandører 
som skal følges ytterligere 
opp.

✓ Fokuser innsatsen der hvor 
den er viktigst.

✓ Skjema på forskjellige språk, 
forskjellige bransjer
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CASE
Plast1, Danmark
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➢ Leverer plastprodukter til husholdningen 
➢ Kontor i Danmark, produksjon hos eksterne, primært  i 

Polen
➢ Møter kundekrav til dokumentasjon og oppfølging
➢ Behov for å styrke effektiviteten i dokumenthåndteringen
➢ Opplever bærekraft som viktig i markedet



Løsningen:
Sustainable Procurement

• Supplier Code of Conduct

• Leverandørkartlegging  

• Factlines til løpende oppfølging og 
dokumentstyring 

• Dokumentrom til håndtering og 
deling av tester og sertifikater
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Opplevd verdiskapning
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• Beholde kunder. Kan fortsette med å 
være leverandør til CSR orienterte 
kunder (en stigende andel av markedet)

• Markedsadgang. Factlines brukes aktivt 
i markedsføring og salg – positiv respons

• Styrket effektivitet og kvalitet.  Markant 
tidsbesparelse med innhenting av data 
og dokumentrom



LØSNINGEN I PRAKSIS



Factlines digitale løsning
Effektiv inngang til innsyn og overblikk
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Fullt overblikk over alle ledd i rapportings-
og dokumentasjonsprosessen

Effektivt og enkelt CSR system

Alle undersøkelser og arbeid foregår online



Skjema til leverandørundersøkelser samlet ett sted 



Factlines standard spørreskjema er
godkjent i forhold til norsk lovgivning

Factlines spørreskjema er godkjent i forhold 
til Lov om Anskaffelser §5 om  krav til 
oppfølging av samfunnsansvar. 

De er på linje med de nasjonale og 
internasjonale kravene som stilles også i det 
private næringsliv.

Vårt standard spørreskjema stiller de 
viktigste spørsmålene, uten å legge en 
unødig svarbyrde på leverandøren.



CSR profil og benchmark

• CSR score per leverandør gir effektivt overblikk

• Alle spørsmål har en scoringsprofil basert på 
hvor viktig emnet.

• CSR score kan brukes som grunnlag for CSR 
rapportering og målsetninger 
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Leverandørnettverk Risikoprofiler
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Rapporter per leverandør Et samlet overblikk
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Dokumentasjon til kunder
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Fleksibel: Fra oppstart til avansert leverandørstyring
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Kom godt i gang
Få på plass etiske 
retningslinjer og få det 
første overblikk over 
leverandører og risiko. 
Dokumenter innsatsen.

Passer best for
Bedrifter som skal i gang 
med oppfølging. 

Bærekraftig innkjøp
Effektiviser oppfølgingen og styrk
kvaliteten. 
Muligheter for å tilpasse 
kartlegging (også miljø/kvalitet). 
Risikoanalyser og dokumentasjon.

Passer best for
Bedrifter som ønsker å 
effektivisere leverandøroppfølging 
og har behov for fleksibilitet, 
dokument-håndtering og 
risikokartlegging.

Avansert leverandørstyring 
Undersøkelser og oppfølging 
tilpasset forretningen. Styr 
forbedringsprosjekter og inkluder 
risikoindekser. Konsernstruktur.

Passer best for
Store virksomheter som har 
behov for skreddersydde 
løsninger og løpende 
leverandørevaluering.

STARTER
SUSTAINABLE

PROCUREMENT
CUSTOMIZED



Tre enkle skritt til overblikk og innsikt
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Leverandørlisten 
leveres med firma, 
navn og 
kontaktperson

Undersøkelse sendes ut digitalt
Enkelt for leverandører å svare
Vi følger opp og støtter underveis

Gå fra data til innsikt og 
få overblikk både over 
overordnet  status og 
viktige risikoområder



Takk for oppmerksomheten

www.factlines.com

FACTLINES AS
Tel: +47 482 03 000
info@factlines.com

Adr: Widerøeveien 1, 1360 Fornebu

http://www.factlines.com/

