
 

 

Code of Conduct 

 

Etikk og forretningsatferd 

Antikorrupsjon 

Korrupsjon er uforenlig med etikken til ProTre og dets forretningspartnere. ProTres 

forretningspartnere driver sin virksomhet i henhold til prinsippene om ærlighet og 

rettferdighet og i samsvar med regler og forskrifter som forbyr korrupsjon i kommersielle 

transaksjoner. 

Gaver og invitasjoner 

ProTre forretningspartnere forplikter seg til å ikke tilby noen ansatt noen gave eller 

invitasjoner som kan påvirke (eller anses som ment å påvirke) dømmekraften til den ansatte 

angående hans eller hennes forhold til forretningspartneren. 

Gaver som tilbys utelukkende som en høflighet er bare akseptable hvis de holder seg 

innenfor de rimelige grensene fastsatt av gjeldende lover og vanlig handelspraksis, og 

ProTre-ansatte vil aldri akseptere gaver i kontanter. 

Rettferdig-konkurranse 

ProTre forretningspartnere handler i samsvar med prinsippene for rettferdig konkurranse, i 

samsvar med gjeldende lover. 

Interessekonflikt 

ProTres forretningspartnere tar ikke del i eller søker å påvirke noen beslutninger under 

omstendigheter som kan gi opphav til en faktisk eller oppfattet interessekonflikt. Slike 

forhold kan være en forretningsinteresse eller en personlig interesse i samarbeidet – 

økonomisk eller på annen måte – direkte eller gjennom noen nærstående. Dersom ProTres 

forretningspartnere blir oppmerksomme på en potensiell interessekonflikt skal de uten 

opphold varsle ProTre om dette 

 

 

 

 



Miljø- og produktansvar 

Miljø 

ProTres forretningspartnere er forpliktet til å minimere påvirkningen på miljøet i sine 

aktiviteter og produkter og utvikle løsninger som bidrar til å bevare miljøet og spare energi. 

ProTres forretningspartnere overholder nasjonal miljølovgivning og utslippstillatelser. De tar 

alle nødvendige skritt for å implementere miljøstyringsprinsipper og -systemer på sine 

anlegg og sikter etter kontinuerlig forbedring mht dette problemet. 

 

Produktansvar 

ProTre forretningspartnere streber etter, i den grad det er mulig, å innlemme miljø-, helse- 

og sikkerhetskriterier i innkjøp, design, produksjon og implementering av egne produkter og 

tjenester med det formål å forlenge  produktenes livsløp samtidig som de bidrar til  å 

opprettholde og/eller forbedre kvaliteten. 

ProTres forretningspartnere streber etter å gi ProTre i den grad det er mulig nøyaktig 

informasjon om sammensetningen av produktene deres og deres miljøpåvirkning gjennom 

hele livssyklusen. 

ProTres forretningspartnere plikter å utlevere all lovpålagt og relevant dokumentasjon på 

alle de produkter de leverer til ProTre uten ugrunnet opphold ved forespørsel fra ProTre. 

Arbeidsstandarder 

Tvangsarbeid og barnearbeid 

ProTre forretningspartnere er forpliktet til å respektere de internasjonale 

menneskerettighetslovene, eliminere alle former for ulovlig, tvangsarbeid eller tvangsarbeid 

og avvise alt barnearbeid. 

Mangfold og rettferdighet 

ProTre forretningspartnere respekterer like muligheter  og rettigheter og bestreber å gi sine 

ansatte et arbeidsmiljø uten diskriminering eller trakassering av noe slag. 

Arbeidsforhold 

ProTre forretningspartnere respekterer ansattes rett til å danne eller slutte seg til 

fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner etter eget valg og til å delta i kollektive 

forhandlinger. 

Arbeidstid og lønn 

ProTre forretningspartnere overholder lokal lovgivning angående arbeidstid og minstelønn. 

Helse og sikkerhet 



ProTre forretningspartnere setter inn de nødvendige ressursene for å sikre helse og 

sikkerhet til sine ansatte på deres arbeidsplass, gjennom kontinuerlig forbedring, i henhold 

til gjeldende lovgivning og helse- og sikkerhetsstyringssystem. 

 

Konklusjon – Implementering og kontinuerlig forbedring 

Implementering og kontinuerlig forbedring av prinsippene som er tenkt i disse etiske 

retningslinjene, må være et hovedanliggende som deles mellom ProTre og dets 

forretningspartnere. 

Ved å overgi et tilbud til ProTre og/eller inngå et kontraktsforhold med ProTre AS, forplikter 

forretningspartnere seg: 

• å strebe etter å overholde prinsippene i etiske retningslinjer, 

• å implementere en handlingsplan for kontinuerlig forbedring i samsvar med disse 

prinsippene, 

• å fremme et lignende forhold og en kontinuerlig forbedringstilnærming overfor egne 

leverandører og partnere, og 

• å sikre at alle deres tilknyttede selskaper forplikter seg til de samme prinsippene. 

 

Uttalelse 

Som forretningspartner til ProTre AS bekrefter vi herved at vi har lest og forstått ProTres 

etiske retningslinjer nøye. Vi forplikter oss til å fremme implementeringen av prinsippene 

overfor våre ansatte, egne leverandører og partnere. 
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