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Vår redegjørelse etter Åpenhetsloven 

Mjøsbil As er leverandør av motorrelaterte produkter og tjenester i Innlandet. Selskapet er heleid av 
lokal aktør. Selskapet har avdelinger i Gjøvik, Lillehammer, Dokka, Tretten, Fåvang, Otta og Bagn. Våre 
kunder er hovedsakelig lokale nærings- og privatkunder.  

Mjøsbil har 7 avdelinger og administrasjon. Under administrasjonen hører salg, drift, marked samt 
økonomi og IT. Styret består av ett styremedlem og styreleder.  

Mjøsbil har tradisjon for å ta vare på og tar vårt samfunnsansvar gjennom å: 
Ta vare på miljø, medarbeidere, utdanning, kunder og lokalsamfunn.  
Vi forplikter oss til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig måte. 
Vi jobber med å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter. 

Mjøsbil jobber med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i 
forbindelse med salg av varer og levering av tjenester, jf. den norske åpenhetsloven. Mjøsbil kartlegger 
sine største leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko 
vedrørende grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø og bærekraft.  
 
Våre risikovurderinger skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold.  
Kompetente, fornøyde og engasjerte medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor. Mjøsbil er kjent for å ha 
et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillingskategorier og 
tilrettelegger for et sunt og bærekraftig arbeidsliv.  

Mjøsbil driver virksomhet i leide lokaler ved alle avdelinger. Leieforholdene er velregulerte og inngått med 
lokale og anerkjente utleiere. Vaktmestertjenester, renhold, kantine mv. overholder gjeldende 
tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. 
 
Norge, Finland og Sverige scorer 100 poeng i Freedomhouse sin årlige rangering av hvordan land forholder 
seg til grunnleggende menneskerettigheter. Med bakgrunn i dette vurderer vi at varer og tjenester som er 
kjøpt eller utført i Norge vil ha lav risiko for menneskerettighetsbrudd.  
Vi har allikevel gjort en vurdering av de største leverandørene og identifisert at risiko kan være knyttet til 
IT- tjenester og produksjon enkelte varegrupper.  

I de tilfeller vi er usikre på hvordan leverandøren påvirker omverdenen, stiller vi krav om redegjørelse og 
dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan det medføre konsekvenser for 
leverandørforholdet. I slike tilfeller vil vi prøve å påvirke leverandøren til å minimere risikoen og bidra til 
positiv utvikling.  

Mjøsbil sin målsetning er at mennesker som leverer innsatsfaktorer til vår virksomhet blir tatt vare på, skal 
ha gode liv og lønn til å leve av. 

Ta kontakt med Martin Skoglund via e-post martin.skoglund@mjosbil.no eller telefon 4145286 dersom du 
ønsker ytterligere informasjon. 


