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Etiske Retningslinjer for Leverandører
Haltbakk Bunkers AS
Introduksjon
Haltbakk Bunkers etterstreber å ha en ansvarlig forretningspraksis og vi forplikter oss til å fremme og
respektere menneske- og arbeidsrettigheter i hele virksomheten, inkludert leverandørkjeden. For å identifisere
mulig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger i henhold til
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Våre interne etiske retningslinjer beskriver hvordan vi utfører vår virksomhet i tråd med gjeldende lover og
regler. Retningslinjene beskriver forventninger til oppførsel for alle ansatte i Haltbakk Bunkers. Ansvarlig
forretningspraksis i egen virksomhet er ikke tilstrekkelig, derfor er vi opptatte av å møte våre forpliktelser ved å
samarbeide tett med våre leverandører. Skulle det oppstå konflikt mellom internasjonale, anerkjente
menneskerettigheter og nasjonal lovgivning, vil Haltbakk Bunkers etterstrebe å følge de internasjonale
prinsippene, som reflekterer den høyeste standarden.
Våre Etiske Retningslinjer for Leverandører bygger på internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig
næringsliv. Dette omfatter som et minimum menneskerettigheter nedfelt i den internasjonale
menneskerettighetsloven (International Bill of Human Rights) og prinsippene fastsatt av den globale
arbeidsorganisasjonen (ILO) i erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter.
Haltbakk Bunkers forventer at våre leverandører etablerer og ivaretar nødvendige styringssystemer som dekker
temaene beskrevet i Etiske retningslinjer for Leverandører og kontinuerlig forbedrer sine styringssystemer og
sin forretningsvirksomhet for å sikre at prinsippene etterleves. Alle prinsippene er likeverdig, uavhengig av
rekkefølgen de presenteres i dokumentet.
Våre prinsipper
Formålet med Etiske retningslinjer for Leverandører er å beskrive Haltbakk Bunkers etiske prinsipper for
forretningspraksis. Retningslinjene viser hvordan selskapet opptrer ovenfor leverandører og hvordan vi
forventer at våre leverandører skal opptre. Retningslinjene gjelder for alle leverandører av produkter og
tjenester til Haltbakk Bunkers, inkludert underleverandører og forretningsforbindelser.
Arbeidstakerrettigheter
1.1. Fagorganisering og kollektive forhandlinger
Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å
forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller
kollektive forhandlinger.
1.2. Tvangsarbeid og barnearbeid
Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Leverandøren skal ikke
benytte barnearbeid, og skal gjøre nødvendig tiltak for å forhindre barnearbeid. Barn under 18 år skal ikke
utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid.
1.3. Diskriminering
Det skal ikke forekomme diskriminering, hverken direkte eller indirekte, ved ansettelser og i arbeidsforholdet.
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1.4. Lønn
Lønn til arbeider skal minst være i tråd med lover og lønnsbestemmelser, inkludert bestemmelser som angår
minstelønn, overtidsbetaling og annen type kompensasjon.
1.5. Helse og sikkerhet
Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter risikere de ansattes helse og sikkerhet. Vi forventer at
leverandøren etterlever gjeldende lovverk og regler i det landet/landene hvor de opererer for å sikre et trygt
og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassen, i produksjonslokalene eller andre steder arbeid blir utført.
Menneskerettigheter
2.1. Trakassering og respektløs adferd
Leverandøren skal jobbe aktivt for å skape et arbeidsmiljø som preges av likeverd og gjensidig respekt. Vi
forventer at leverandøren etterkommer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og sikrer at de ikke er
medskyldig i brudd på menneskerettighetene.

Miljø
3.1. Kjemikalier og skadelige materialer
Leverandøren skal sørge for sikker håndtering, flytting, lagring, resirkulering eller gjenbruk og avhending av
materialer, i tråd med gjeldene lover og regler. Vi forventer at leverandørene våre har en føre-var tilnærming til
miljøspørsmål og informerer Haltbakk Bunkers om mulige negative konsekvenser varer, tjenester og
produksjon kan ha på miljøet.

Etisk adferd
4.1. Korrupsjon og bestikkelser
Det forventes at leverandøren, inkludert ansatte og forretningsforbindelser, skal holde en høy etisk standard og
følge god forretningsskikk. Gjeldende lover skal følges og leverandøren skal ikke ta del i noen form for
korrupsjon, inkludert bedrageri, utpressing eller bestikkelser.
4.2. Interessekonflikter
Leverandøren må rapportere enhver situasjon som kan være en interessekonflikt. Det inkluderer om ansatte
eller innleid arbeidskraft har interesser av noe slag i leverandørens virksomhet, økonomi eller mulige
forbindelser.
4.3. Gaver
Leverandøren skal ikke tilby, love eller gi noen form for gave, økonomiske eller andre fordeler til en ansatt hos
Haltbakk Bunkers, som kan oppfattes som bestikkelser. Det kan f. eks være gratis varer, tjenester, stilling, verv
eller forretningsgoder.

4.4. Konfidensialitet
Leverandøren skal holde fortrolig og ikke misbruke informasjon om Haltbakk Bunkers av en konfidensiell art. Vi
forventer at leverandører beskytter sensitiv og konfidensiell informasjon, og oppbevarer dokumenter og data
på en trygg måte.
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4.5. Aktsomhetsvurdering
Det forventes at leverandøren gjennomfører aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter for å
identifisere, forebygge og redusere faktisk og potensiell skade. Aktsomhetsvurderingen bør gjennomføres
jevnlig i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Videre forventer vi at leverandøren
kommuniserer disse etiske prinsippene og forventingene til sine underleverandører.

Bekreftelse fra leverandør

Vi bekrefter med dette å ha lest og forstått Haltbakk Bunkers Etiske retningslinjer for Leverandører og at vi vil
overholde de overnevnte standarder og forventninger. Ved brudd på de etiske retningslinjene vil Haltbakk
Bunkers i samarbeid med leverandør lage en plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig
tid. Heving av kontrakt vil kunne forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser
vilje til å rette opp i forholdene.

Sted og dato:

______________________

Leverandør:

______________________

Signatur:

______________________

Navn:

______________________

Tittel:

______________________

E-post:

______________________

