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Baggrund
Storbritanniens Modern Slavery Act 2015 blev lovfæstet i 
marts 2015 som reaktion på den øgede bevågenhed om-
kring slaveri, menneskehandel og tvangsarbejde i globale 
leverandørkæder. Lovgivningen anerkender særligt den 
rolle, som virksomheder kan spille i håndteringen af disse 
former for ulovligheder.

Deloitte har deltaget i udformningen af loven, allerede 
inden den blev udsendt, herunder arbejdet sammen med 
det britiske indenrigsministerium og det amerikanske 
udenrigsministerium om at samle ledere fra offentli-
ge myndigheder, den private sektor og NGO’er for at 
udveksle idéer til, hvordan moderne slaveri kan bekæm-
pes. Vi anser loven for at være et vigtigt skridt i at øge 
opmærksomheden på moderne slaveri og udnyttelse af 
arbejdskraft, og vi mener, at alle virksomheder bør støtte 
op om den.

Moderne slaveri er en generel betegnelse for den krimi-
nelle aktivitet, der vedrører visse aspekter af overtrædelsen 
af menneskerettigheder. Heri indgår slaveri, trældom, 
tvunget og pligtmæssigt arbejde samt menneskehandel.

Slaveri: Hovedelementet i slaveri er den vilkårlige berøvelse 
af en persons frihed og lovovertræderens adfærd, som 
om denne ejer offeret.

Trældom: At tvinge en person til at levere ydelser ved at 
anvende tvang. Heri indgår offerets pligt til at leve på en 
anden persons ejendom og ikke kunne ændre på denne 
situation.

Tvunget eller pligtmæssigt arbejde: Arbejde eller ydelse 
opnås fra offeret under trussel om straf. Personen har ikke 
frivilligt tilbudt arbejdet eller ydelsen.

Menneskehandel: Lovovertræderen arrangerer eller med-
virker til at arrangere offerets rejse med henblik på, at den 

pågældende person udnyttes – dette kan også være i de 
tilfælde, hvor offeret indvilliger i rejsen, eftersom personen 
kan være blevet vildledt eller utilbørligt påvirket.

Den internationale arbejdsorganisation, ILO, der er et 
organ under FN, skønnede i 2015, at 21 millioner menne-
sker verdenen over er ofre for tvangsarbejde. De genererer 
årligt ulovlige overskud på ca. 150 mia. USD. Bestemmel-
serne i UK Modern Slavery Act er derfor udformet som en 
opfordring til virksomhederne om at håndtere risikoen for 
moderne slaveri direkte i deres forretningsaktiviteter.
 
Hensigten med loven er at hæve barren og sende et signal 
til resten af verden om, at Storbritannien er fast besluttet 
på at forholde sig til alle former for menneskehandel og 
slaveri – både ude og hjemme – med det mål at nedbrin-
ge antallet af personer, der udnyttes gennem andre samt 
øge straffen for de, der kendes skyldige.

De britiske myndigheder har også udsendt et høringspa-
pir, “Tackling Exploitation in the Labour Market”, som gør 
opmærksom på mindre alvorlige tilfælde af udnyttelse, 
der ikke indgår i UK Modern Slavery Act. Virksomheder 
kan – for at gå lidt længere end til blot at overholde loven 
– også gennemgå deres leverandørkæder for at sikre, at 
der ikke sker udnyttelse af arbejdere, fx at de ikke bliver 
tvunget til at leve under utilstrækkelige boligforhold, 
med meget lange arbejdstider, rekrutteringsgebyrer eller 
ulovligt lave lønninger.

Rapporteringskravet
Lovens § 54 omhandler gennemsigtighed i leverandør-
kæden, hvori bestemmelsen kræver, at de pågældende 
virksomheder (jf. nedenfor) skal udarbejde og offentliggø-
re en ”slavery and human trafficking statement” for hvert 
regnskabsår.

Loven angiver ikke specifikt indholdet i og opbygningen af 
redegørelsen. De eneste ufravigelige krav er, at den skal:



2 

• indeholde en præcis beskrivelse af alle de skridt, der er 
taget i løbet af regnskabsåret, for at sikre, at slaveri og 
menneskehandel ikke finder sted i virksomhedens leve-
randørkæder eller internt i nogen del af virksomheden 
(alternativt udarbejde en erklæring om, at virksomhe-
den ikke har taget sådanne skridt),

• godkendes af bestyrelsen og underskrives af en direktør 
(eller tilsvarende person), og

• offentliggøres på virksomhedens website og placere et 
link til redegørelsen på et fremtrædende sted på hjem-
mesiden (eller inden for 30 dage at sende et eksemplar 
af redegørelsen til alle, der måtte ønske dette).

Det er op til de enkelte virksomheder at fastlægge indhold 
og oplysningsniveau. Der er dog i loven foreslået seks 
indholdsområder, som kan indgå:

a) Virksomhedens opbygning, dens forretningsaktiviteter 
og leverandørkæder

b) Dens politikker for slaveri og menneskehandel
c) Virksomhedens due diligenceprocesser vedrørende 

slaveri og menneskehandel i dens forretningsaktiviteter 
og leverandørkæder

d) De områder af virksomhedens forretningsaktiviteter og 
leverandørkæder, hvor der er risiko for, at slaveri og 
menneskehandel kan finde sted, samt de skridt, virksom-
heden har taget til at vurdere og styre sådanne risici.

e) Hvor effektiv virksomheden er til at sikre, at slaveri og 
menneskehandel ikke finder sted ifm. dens forretnings-
aktiviteter eller leverandørkæder, målt i forhold til de 
resultatindikatorer, som den anser for passende.

f) Den uddannelse om slaveri og menneskehandel, der er 
til rådighed for medarbejderne.

Der kan hentes yderligere vejledning i Bilag E i regeringens 
vejledning, ”Transparency in Supply Chains etc: A practical 
guide”.

Det er vigtigt at bemærke, at virksomheden ved afgivelsen 
af redegørelsen ikke skal garantere, at hele leverandørkæ-
den og organisationen ikke er involveret i slaveri, men den 
skal give en præcis beskrivelse af alle de skridt, den har 
taget for at sikre, at der ikke finder slaveri eller menneske-
handel sted.

Hvem er omfattet?
Kravet om at afgive en “slavery and human trafficking 
statement” gælder alle erhvervsdrivende virksomheder 
eller organisationer, der leverer varer eller tjenesteydelser 

uanset sektor, har en samlet global omsætning på over 36 
mio. GBP, og har forretningsaktiviteter i Storbritannien.

Hvor begrænsede deres aktiviteter end måtte være i 
Storbritannien, og uanset hvor deres hjemland er, skal 
virksomheder, der ligger over denne grænse, udarbej-
de en redegørelse efter disse nye regler, hvis de har 
aktiviteter i Storbritannien. For koncerner gælder, at 
kravet om at udfærdige en redegørelse gælder særskilt 
for hver modervirksomhed og dattervirksomhed, der har 
forretningsaktiviteter i Storbritannien. Dog er det tilladt 
for virksomheder inden for samme koncern at udarbejde 
en samlet redegørelse, der beskriver de skridt, den enkelte 
virksomhed har taget.

Omsætningsstørrelsen på i alt 36 mio. GBP er den samme 
grænse, som indgår i den britiske selskabslov af 2006 til 
brug for fastlæggelse af, hvad der udgør en ”stor” virksom-
hed (om end hensyn som balancestørrelse og medarbej-
derantal ikke finder anvendelse). Når ”omsætning i alt” skal 
fastlægges, skal virksomhederne indregne dens omsætning 
og omsætningen for eventuelle dattervirksomheder. 
 
I forhold til om en virksomhed kan anses for at udøve for-
retningsaktiviteter i Storbritannien, har regeringen angivet, 
at der skal gøres brug af ”almindelig sund fornuft”, hvor 
følgende tages i betragtning;

• Registrerede organisationer eller interessentskaber er 
omfattet af bestemmelsen, uanset til hvilket formål 
overskuddet optjenes (dvs. uanset om de primært har 
kommercielle, velgørende, uddannelsesmæssige eller 
offentlige funktioner).

• At en modervirksomhed i en koncern har en dattervirk-
somhed i Storbritannien betyder ikke nødvendigvis, at 
modervirksomheden vil være omfattet af bestemmel-
sen, hvis dattervirksomhedens aktiviteter i Storbritan-
nien er uafhængige af modervirksomheden og andre 
koncernvirksomheder (fx at de ikke køber varer eller 
tjenesteydelser hos de pågældende virksomheder). 

• Virksomheder, der ikke har en påviselig forretnings-
mæssig tilstedeværelse i Storbritannien, vil ikke være 
omfattet af bestemmelsen.

Tidsramme
Det nye rapporteringskrav gælder for de omfattede 
virksomheder med regnskabsår, der slutter 31. marts 2016 
eller senere. Redegørelsen skal dække hele regnskabsåret 
for virksomheden.
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Selvom der ikke er fastsat en dato for, hvornår virksom-
hederne skal offentliggøre deres redegørelse, er der en 
forventning om, at de gør det, så snart det med rimelig-
hed er praktisk muligt efter udløbet af det pågældende 
regnskabsår. Det vil i langt de fleste tilfælde ske samtidig 
med andre årsrapporter eller ikke-finansielle rapporter. Re-
geringen opfordrer virksomhederne til at rapportere inden 
for seks måneder efter regnskabsårets udløb.

Vigtige områder at overveje
Virksomheder, bør allerede være i gang med at overveje 
de risici, der er forbundet med deres leverandørkæder – 
loven sigter mod, at fokus rettes mod at betragte hele 
kæden fra start til slut for at sikre, at virksomheden ikke er 
involveret i slaveri.

For virksomheder, der afgiver en redegørelse om de 
skridt, de positivt har taget for at sikre, at der ikke finder 
moderne slaveri sted, vil forventningen være, at der fore-
tages i hvert fald nogen due diligence inden rapportering. 
Virksomheder, der afgiver en meddelelse om, at der ikke 
er foretaget sådanne skridt, vil skulle forberede sig på at 
forklare, hvorfor man er nået frem til den konklusion, at 
det ikke har været nødvendigt at foretage sådanne skridt.

Blandt de områder, der skal overvejes, er;
• At tilføje kravene til bestyrelsens complianceoversigt 

eller risikooversigt for at sikre behørig centralt tilsyn.
• At foretage en kritisk gennemgang af nuværende leve-

randørkæder fra start til slut for at identificere mulige 
risikoområder i forhold til menneskehandel og slaveri (fx 
lande eller brancher, der er i søgelyset).

• At identificere og håndtere andre potentielle risikoom-
råder inden for virksomheden, med fokus på underleve-
randører og eventuelle ikke-regulerede medarbejdere.

• At gennemgå interne politikker og forretningsgange 
for indkøb hos nye leverandører eller opstart af nye 
forretningsområder.

• At gennemgå nuværende leverandør- og underleveran-
døraftaler for at sikre, at de er i overensstemmelse med 
relevante interne politikker og forretningsgange.

•At gennemgå interne uddannelses- og HR-procedurer i 
relation til moderne slaveri for at sikre, at alle medar-
bejdere er uddannet på behørig vis og er bekendte 
med virksomhedens politikker, og at der er en effektiv 
whistleblower-funktion, hvis der konstateres moderne 
slaveri.

• At udarbejde procedurer for gennemgang og godken-
delse af redegørelsen, inden den offentliggøres, for 

at sikre, at risici begrænses på behørig vis, troværdige 
oplysninger undersøges, og der træffes kvalificerede 
beslutninger.

• At overveje, om der skal anlægges en bredere tilgang 
til arbejds- og menneskerettigheder, der ligger ud over, 
hvad loven foreskriver, fx at indføre FN’s vejledende 
principper om erhvervslivet og menneskerettigheder.

• At overveje, hvordan rapporteringen vil vise udviklingen 
på området fra år til år – dette er tænkt som en iterativ 
proces, hvor virksomhederne viser deres løbende enga-
gement.

Hvis de nye regler ikke overholdes
Virksomheder der ikke overholder disse nye regler, risikerer 
et påbud fra den britiske High Court (landsret), som vil 
kræve, at virksomheden overholder reglerne eller risikerer 
at blive dømt for foragt for retten, hvilket medfører risiko 
for ubegrænset bødestraf.

Ydermere, hvis reglerne ikke overholdes, eller der afgives 
en erklæring om, at man ikke har foretaget nogen form 
for risikovurdering, så er der en reel risiko for betydelig 
skade på både omsætning og omdømme.

Deloittes holdning:
UK Modern Slavery Act 2015 giver virksomheder 
mulighed for at vise deres commitment og en-
gagement i sikringen af den rette behandling af 
og respekt for mennesker – både internt i deres 
organisation samt i deres leverandørkæde.
Deloitte anerkender vigtigheden af, at virk-
somheder bliver mere transparente og holdes 
ansvarlige på dette område, da det er noget, 
der kan gøre væsentlig skade på virksomheders 
omdømme, hvis ikke det håndteres korrekt. 
Selvom risikoen primært findes i danske virksom-
heders leverandørkæde, vil det kræve opsyn fra 
centralt hold, da den omdømmemæssige risiko 
kan være høj. Derfor anbefaler vi, at dette sættes 
på agendaen i bestyrelsens diskussion af com-
pliance eller risikostyring, således at bestyrelsen 
løbende monitorerer virksomhedens aktiviteter 
på dette område og modtager statusrapporter 
herom.
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