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Etikk er den norm som legges til grunn for våre ord og handlinger.  
Våre etiske retningslinjer gir praktisk veiledning og inspirasjon i 
forhold til vår visjon og våre verdier. Retningslinjene vil ikke gi 
konkrete svar på enhver situasjon, men gir rammene for de 
normene vi arbeider innenfor. 
 
Alle ansatte skal til enhver tid arbeide for selskapet og dets 
interesser. Dette innebærer lojalitet til de besluttede strategier og 
mål. Samtidig ønsker vi ansatte med integritet som kan utfordre og 
utvikle ledelsen av selskapet. 
 

 
 
 
 
 

11. Desember 2020 
Morten Ree 
Daglig Leder 

Ellingsen Systems AS 
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Omfang 
Disse etiske retningslinjene gjelder, og skal respekteres og overholdes av: 

• Ansatte, innleid personell og agenter som representerer Ellingsen Systems 
• Leverandører med underleverandører og kunder til Ellingsen Systems 
• I tillegg gjelder Interne etiske retningslinjer internt for Ellingsen Systems. 

 
UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv  
UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv skal respekteres og 
etterleves: 
 

Menneskerettigheter 
1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente 

menneskerettigheter, og 
2. påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene. 

 
Arbeid 
3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til 

å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og 
4. avskaffe alle former for tvangsarbeid, 
5. sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og 
6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes. 

 
Miljø 
7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og 
8. ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og 
9. oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi. 

 
Antikorrupsjon 

10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og 
bestikkelser. 

 
Arbeidsmiljø og sikkerhet 
Alle som er involvert i produksjon og levering av produkter og tjenester levert av 
Ellingsen Systems, må ha en trygg og sikker arbeidsplass der helsesikkerhet for alt 
personell i det minste er i samsvar med nasjonale lover og forskrifter. 
 
Handelssanksjoner 
Internasjonale og nasjonale handelssanksjoner gjelder. Produkter og tjenester skal ikke 
anskaffes fra eller selges til nasjoner / selskaper / personer som er underlagt 
handelssanksjoner. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interne Etiske retningslinjer se neste side. 
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Interne etiske retningslinjer 
Interne regler gjelder for alle ledere, medarbeidere, innleide og andre som 
representerer Ellingsen Systems. 

Generelt 
Basert på den kunnskap vi har skal vi tilby kunden løsninger som er innenfor lover og 
regler i det aktuelle landet for løsningen.  
 
Vi arbeider strukturert og målrettet, vi opptrer troverdig, seriøst og bidrar til kvalitet i 
alle ledd. 
 
Vi setter oss inn i og forstår andres synspunkter. Vi er lojale i forhold til beslutninger og 
vi holder våre avtaler og løfter. Vi tar ansvar, viser handlekraft og sluttfører våre 
oppgaver. 
 
Vi bidrar til teamfølelsen og er trivelige kollegaer som ser og fremhever det positive og 
bidrar til god kommunikasjon. 
 
Vi skal bidra til trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette skal vi gjøre gjennom et 
strukturert HMS arbeid der ansatte er pådrivere for forbedringer det er behov for og 
der vi bryr oss om hverandre. 
 
Lover  
Vi skal alltid operere innenfor Norges lover.  
 
Den norske konkurranseloven og konkurransereglene i EØS-avtalen gir rammene for 
vår virksomhet. Når vi gjør forretninger utenfor EØS området vil andre regler kunne 
være gjeldende.  

Representasjon 
Vi kan ta med kunder og leverandører på restauranter og sosiale arrangementer for å 
skape og opprettholde gode relasjoner. Restaurantbesøk til en verdi av inntil kr 800 per 
person ansees som OK. Sosiale arrangementer skal være lovlige, og ikke ha tilknytning 
til vold, sex eller narkotika. 

Gaver  
Det er ikke lov for en ansatt å gi, eller å ta imot en gave fra en kunde eller en 
leverandør dersom hensikten med gaven er å oppnå en fordel. Gaver innenfor en verdi 
av kr 250 ansees som akseptabelt å både gi og motta. Gaver av større verdi skal 
godkjennes av overordnet. 

Reiser  
Varighet på reise med kunder eller leverandører skal alltid avgjøres av faglig og 
kommersielt utbytte. 

Informasjon 
Informasjon om/fra våre konkurrenter som helt klart ikke var ment for oss skal ikke 
utnyttes i konkurransesituasjon. 

Media 
Pressekontakt skal rettes til ledelsen. 

Blogg / internett 
I jobbsammenheng skriver vi som Ellingsen ansatt. Alt som blir lagt ut på selskapets 
web-side er godkjent. For ansatte som blogger privat ber vi om respekt for selskapets 
navn/logo. 
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Selskapets verktøy 
Selskapet har utstyrt de ansatte med mobiltelefon og bærbar PC. I tillegg til dette har 
de ansatte tilgang til Internett fra arbeidsplassen. 
Selskapets IT - verktøy kan ikke benyttes til annen forretningsvirksomhet eller 
virksomhet tilknyttet vold, sex eller narkotika. 

Varsling 
Vi lukker ikke øynene for, eller snur ryggen til forhold vi mener er uforenelig med vår 
etikk. Sørg for å melde forholdet til Daglig leder. Varsling av uetiske forhold er både 
ønskelig og lovlig. Derfor vil selskapet verne om ansatte som varsler om uetiske 
forhold. 

Alkohol 
Alkohol/rusmidler skal ikke benyttes på arbeidsplassen innenfor arbeidstiden. Ved 
sosiale arrangementer der alkohol serveres har hver enkelt ansvar for egen oppførsel. 
 

 
 

Et godt råd på veien: 
 

Lytt til magefølelsen. Kjennes ikke dette riktig ut, 
konferer med din overordnede slik at dere sammen er enige om 

veien videre. 
 

 
 
 
 

 
Nyttige nettsteder: 

 

Utenriksdepartementet:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html?id=833 

Definisjon korrupsjon: http://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon 

Straffeloven korrupsjon:  http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7387 

Menneskerettigheter:  http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html 

Eksportkontroll og 
Handelssanksjoner: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/id754301/ 
 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx 

FNs prinsipper for 
ansvarlig næringsliv 

www.globalcompact.no/un-global-compact-10-prinsipper-for-ansvarlig-
naeringsliv/ 

FNs bærekraftsmål https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

---------------------------------------  SLUTT  ---------------------------------------------- 
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