Millum AS og Factlines har inngått samarbeidsavtale
Formålet med samarbeidsavtalen er å styrke arbeidet med å dokumentere produkters
reise i hele verdikjeden. Avtalen gir en unik mulighet for leverandørene som er
tilknyttet Millum til å kunne dokumentere og fremvise sitt samfunnsansvar overfor
innkjøpere.
Samfunnsansvar satt i system
– Dette vil gjøre det enkelt for
innkjøpere å velge samfunnsansvarlig når det skal handles til
storhusholdningssegmentet, sier
Knut Øksby, styreleder i Millum og
Siri Engesæth, daglig leder
Factlines.
Gjennom avtalen knytter Millum
til seg viktig ekspertise fra en
av de store og ledende aktørene
innen etisk handel og
samfunnsansvar.
– Dette er veldig spennende og
viktig for oss i Millum. Vi ønsker å
være aktøren som gir kjøperne

mulighet til å ta velinformerte og
gode valg. Med dette samarbeidet
kan vi gi våre kunder det de etterspør - informasjon om varens reise
gjennom hele verdikjeden, forteller
Knut Øksby i Millum.

– Gjennom løsningen vi leverer kan
leverandørene få synliggjort sine
resultater i portalen direkte til alle
innkjøperne. Dette gir innkjøperne
mulighet til å ta velinformerte valg
uten at det kompliserer deres arbeid.

Enklere å overholde lover
Både Millum og Factlines arbeider
for at innkjøperne kan ta
velinformerte valg og at leverandørene kan dokumentere og
synliggjøre sitt arbeid med etiske
og samfunnsmessige oppgaver
overfor innkjøperne. Dette har til
nå vært utfordrende og tidkrevende for aktørene i
verdikjeden.

Tar du samfunnsansvar på alvor må
du ha god utveksling av informasjon
med dine leverandører. Det bidrar vi
til på en effektiv og tidsbesparende
måte. Skal du overholde den nye
Lov om offentlige anskaffelser §5 og
tilsvarende EU-direktiv, må du kunne
dokumentere system og rutiner for å
overholde menneskerettighetene,
forteller Engesæth i Factlines.

VIL DU VITE MER?
Kontaktperson Millum:
Styreleder Knut Øksby | Tlf 900 90 064 | millum.no
Kontaktperson Factlines:
Daglig leder Siri Engesæth | Tlf 901 14 675 | factlines.com

