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1. Innledning 
 

Consolis' policy vedrørende leverandører er å respektere hver 
parts interesser med transparente og rettferdig forhandlede 
kontraktsvilkår. Det er basert på tre søyler: dialog, 
profesjonalitet og respekt for forpliktelser. Vi streber etter å 
bygge langsiktige forhold til leverandører for å danne 
partnerskap som er lovlydige, etiske og gjensidig fordelaktige. 
Kontraktsprosessen vår er objektiv, og vi legger kun legitime 
forretningsrelaterte kriterier til grunn når vi velger leverandører.  

Vi i Consolis opptrer med integritet, objektivitet og respekt overfor hverandre, våre kunder, våre 
partnere og miljøet og streber etter å oppfylle forpliktelsene våre som ansvarlige samfunnsborgere. 
Vi forventer det samme fra alle leverandørene våre.  
 

Vi forventer at leverandørene våre vil etterleve prinsippene i disse etiske retningslinjene for 
leverandører og sørge for at deres egne leverandører og underkontraktører respekterer 
prinsipper som tilsvarer prinsippene i disse etiske retningslinjene for leverandører. 

1.1. Hvem er de etiske retningslinjene for leverandører til for?  
Formålet med disse etiske retningslinjene for leverandører er å beskrive hva vi forventer som et 
minimum av våre leverandører, deres ansatte og partnere, underkontraktører, distributører, 
forhandlere, representanter, mellomledd, konsulenter, fellesforetakspartnere og andre 
forretningspartnere (generelt kalt våre "leverandører").  

I tillegg til generell etterlevelse av gjeldende lov og kontraktsforpliktelser skal leverandører 
opprettholde våre grunnleggende prinsipper og etterleve disse etiske retningslinjene for 
leverandører. Manglende etterlevelse av disse retningslinjene for leverandører kan føre til opphør 
av alle forretninger og/eller kontraktsforhold med Consolis, i tillegg til eventuelle andre rettigheter 
Consolis kan ha.  

Leverandører forventes på forespørsel å la Consolis granske deres etterlevelse av disse etiske 
retningslinjene for leverandører, som angitt nedenfor i punkt 1.5. 

1.2. Grunnlag for de etiske retningslinjene for leverandører 
Disse etiske retningslinjene for leverandører er basert på våre kjerneverdier og forpliktelser til 
bærekraft og internasjonal og nasjonal lovgivning og støtter og er i tråd med FNs Global Compact 
samt andre internasjonale etiske retningslinjer.  

Våre verdier forplikter oss til å opptre på høyeste etiske nivå og drive virksomheten på en ansvarlig 
og bærekraftig måte, og vi forventer det samme av våre leverandører.   
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1.3. Rapportering av uønsket atferd 
Hvis du får kunnskap om en situasjon som kan omfatte et brudd på disse etiske retningslinjene for 
leverandører eller gjeldende lover eller regler i dine forhold med Consolis, kan du rapportere det via 
Consolis-konsernets varslingskanal. 

 

Varslingskanalsystem 

Leverandører henstilles om å rapportere all atferd som de 
mener bryter med Consolis' etiske retningslinjer for 
leverandører, policy eller gjeldende lover og regler. 
Eventuelle potensielle problemer skal rapporteres via 
Consolis' varslingskanal, en tjeneste som leveres av en 
tredjepart og som er tilgjengelig for leverandører på alle 
språk. 

Se side 12 for kontaktopplysninger. 

 

Consolis vil behandle alle rapporter konfidensielt i den grad det med rimelighet er mulig, i henhold 
til lokal lov og Consolis' policy og må gjennomføre en grundig etterforskning. Alle rapporterer 
undersøkes raskt og grundig i henhold til gjeldende lov.  

Som leverandør til Consolis forventes det at du opprettholder et lignende rapporteringssystem i din 
egen organisasjon i henhold til gjeldende lover og forskrifter.  

1.4. Ingen represalier 
Consolis anvender ikke represalier mot personer som rapporterer bekymringer i god tro om et mulig 
brudd på disse retningslinjene for leverandører eller gjeldende lover eller regler.  

På lik linje må heller ikke du anvende represalier eller tolerere represalier mot personer som i god 
tro rapporterer mistenkt eller kjent uønsket atferd.  

1.5. Granskning 
Leverandøren må tillate Consolis (eller en tredjepart godkjent av Consolis) å fastslå at leverandøren 
etterlever kravene i de etiske retningslinjene for leverandører gjennom dialog, utlevering av 
informasjon eller, dersom Consolis anser det som nødvendig, granskning av leverandørens drift. En 
slik granskning skal ta hensyn til leverandørens interesse av uforstyrret drift, og skal ikke være i 
konflikt med leverandørens lovpålagte og kontraktsmessige forpliktelser. 

Dersom Consolis finner at leverandøren ikke etterlever disse etiske retningslinjene for leverandører, 
vil Consolis spesifisere hvilke problemer som må rettes eller forbedres. Leverandøren må så raskt 
gjøre tiltak for å rette dette, og fremlegge tilstrekkelig bevis på forbedringer. Consolis har likevel rett 
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til å kansellere utestående ordrer, suspendere fremtidige ordrer og/eller si opp hovedkontrakten 
med leverandøren dersom det foreligger et vesentlig brudd på disse etiske retningslinjene for 
leverandører eller leverandøren nekter å utføre tiltak for retting. Dersom hovedkontrakten mellom 
Consolis og leverandøren, som disse etiske retningslinjene for leverandører utgjør en vesentlig del 
av (som vedlegg eller ved referanse), inneholder egne oppsigelsesregler, har partene likevel en felles 
forståelse om at et brudd på disse etiske retningslinjene for leverandører kan anses for å være et 
vesentlig brudd på hovedkontrakten, noe som gir Consolis rett til å si opp hovedkontrakten. 

Likeledes er du forpliktet til å evaluere forsyningskjeden din for å sikre etterlevelse av prinsippene 
som er angitt i disse etiske retningslinjene for leverandører, og å utføre granskning av 
forsyningskjeden som del av forretningsrutinene eller når Consolis ber om dette.  

2. Etterlevelse av lover 
 

Leverandørene våre må holde seg oppdatert, og etterleve, både nasjonal lovgivning og relevante og 
anvendelige internasjonale forskrifter og konvensjoner relatert til områdene som nevnes i disse 
etiske retningslinjene for leverandører, og som er aktuelle for leverandørens drift. Der betingelsene i 
disse etiske retningslinjene for leverandører er strengere enn lokal lov, må betingelsene i disse 
etiske retningslinjene for leverandører etterleves. Ved faktiske eller potensielle motsetninger 
mellom disse etiske retningslinjene for leverandører og gjeldende lover og forskrifter, må 
leverandørene melde fra til Consolis. 

3. Helse, sikkerhet og velvære 
 

Når vi utfører arbeidet vårt, har vi en visjon om null 
arbeidsulykker for våre ansatte, våre entreprenører, våre 
leverandører og våre kunder. Ved å integrere helse- og 
sikkerhetsvurderinger i alle aspekter ved virksomheten vår kan 
vi beskytte folkene våre, oppnå bærekraftig vekst og forbedret 
produktivitet, fremme etterlevelse av alle gjeldende forskrifter 
og utvikle teknologiene som forbedrer verdens 
bærekraftkapasitet.  

Leverandørene våre må etterleve alle lover for helse og sikkerhet og begrense i hvilken grad 
arbeidere utsettes for potensiell fare for helse og sikkerhet ved å implementere behørige systemer 
og kontroller, inkludert tilstrekkelig design, teknikk og administrativ kontroll, forebyggende 
vedlikehold, sikre arbeidsprosedyrer, enkel og tilgjengelig rapportering, kommunikasjons- og 
støttekanaler og aktiv overvåkning av slike systemer og kontroller. De må fordele ansvar for helse 
og sikkerhets-temaer i organisasjonen. 
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Vi forventer at leverandørene våre samarbeider med oss for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø og 
gir hele arbeidsstyrken og relevante tredjeparter relevant opplæring slik at de kan arbeide trygt. 
Leverandører må forsikre seg om at de har en full forståelse av kravene på stedene de besøker. 
Våre leverandørers ansatte må ha rett til å nekte en arbeidssituasjon dersom de med rimelighet tror 
at den utgjør en øyeblikkelig og alvorlig risiko for vedkommendes helse og sikkerhet.  

Leverandørene våre må melde fra til oss umiddelbart dersom det oppstår et brudd eller mistenkt 
brudd på helse- og sikkerhetslover som berører eller forventes å berøre deres virksomhet med 
Consolis eller disse etiske retningslinjene for leverandører. Alle helse- og sikkerhetshendelser som 
er knyttet til våre prosjektområder og på våre arbeidsplasser, skal også varsles til oss umiddelbart.  

4. Rettferdige arbeidsforhold 
 

I Consolis vil vi ha engasjerte og motiverte ansatte med like 
muligheter og rettferdige ansettelsesforhold. Mangfold og 
likestilling er prioriterte områder i hele organisasjonen, og 
omfatter alt fra rekrutteringsprosesser til dialoger med 
ansatte og karriereutvikling.  

Vi ønsker å gi like muligheter uavhengig av rase, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, religion eller tro, kjønn, legning, 
kjønnsidentitet eller uttrykk, alder, funksjonshemming, sivilstatus eller annen karakteristikk. Våre 
leverandører skal forplikte seg til å gjøre det samme. 

Våre leverandører må være klar over og ta stilling til hvorvidt virksomheten gjennom sin drift, sine 
produkter eller sine tjenester har innvirkning på eller bidrar til brudd på menneskerettighetene. 
Barnearbeid eller arbeid under lovlig minimumsalder er uakseptabelt for Consolis. Likeledes må 
leverandører arbeide for å hindre barnearbeid eller arbeid under lovlig minimumsalder i sin 
virksomhet og forsyningskjede, og sikre lovlige arbeidsforhold for unge arbeidere. 

Som leverandør til Consolis må du: 

• forsikre deg om at det ikke er noen tvungen, bundet eller ufrivillig arbeidskraft i din 
virksomhet 

• anerkjenne og respektere de ansattes rett til organisasjonsfrihet, å tilhøre en fagforening 
og delta i felles forhandlinger 

• betale levelønn, dvs. lovbestemt minstelønn eller industristandard (det som er høyest) og i 
alle tilfeller beregnet i henhold til inntekten en enkeltperson trenger for å oppnå en 
grunnleggende levestandard og delta fullt og helt i samfunnet  

• sørge for at arbeidstiden ikke er urimelig, at den er i samsvar med gjeldende lover og 
fellesavtaler og at tilstrekkelig overtidslønn betales i henhold til dette 
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• sørge for at alle etiske retningslinjer og andre policyer utarbeides skriftlig, og at alle 
handlinger og disiplinærtiltak som tas i henhold til slike retningslinjer og policyer, 
dokumenteres skriftlig 

• respektere alle menneskerettigheter og utvise aktsomhet for å unngå og håndtere 
potensielle innvirkninger på disse 

5. Ingen diskriminering eller trakassering  
 

Våre leverandører må respektere hver ansatts personlige verdighet, personvern og rettigheter, og 
skal ikke tolerere fysisk eller psykisk trakassering eller mishandling, uttrykt verbalt eller ikke-verbalt. 
Våre leverandører må forby atferd, språkbruk og fysisk kontakt som er seksuell, tvingende, truende, 
voldelig eller utnyttende.  

Våre leverandører skal ikke urettmessig diskriminere under ansettelser eller i løpet av 
ansettelsesforholdet, enten det skjer aktivt eller i form av passiv støtte på grunnlag av alder, 
nasjonalitet, etnisitet, religion, politisk ståsted, seksuell legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, 
fysisk evne eller annen karakteristikk som er beskyttet ved lov eller internasjonale 
arbeidsorganisasjonskonvensjoner.  

6. Klima og miljø 
 

For Consolis er bærekraftig utvikling en langvarig forpliktelse. Vi 
er overbevist om at vår vekst og konkurransedyktighet er 
uløselig knyttet til boforholdene på stedene der vi har 
virksomhet, og at bærekraftig økonomisk utvikling ikke kan skje 
uten å tenke på miljøet. 

Våre leverandører må etterleve alle miljølover og etablere, 
implementere og opprettholde en risikobasert tilnærming for å 
redusere eller minimere enhver negativ miljøpåvirkning fra deres aktiviteter, produkter og 
tjenester.  

Våre leverandører må bruke ressurser effektivt og sikre adekvat virksomhetsstyring som minimerer 
negativ påvirkning på miljøet.  

Våre leverandører må ta forholdsregler så snart det er grunn til å tro at en handling kan skade 
miljøet eller folkehelsen, og strebe etter å utvikle og støtte miljøvennlige teknikker i produktene, 
prosessene, designene og materialvalget.  

Som leverandør til Consolis må du: 
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• fordele ansvarsområder i organisasjonen din for å sørge for etterlevelse og håndtere andre 
miljøproblemer og sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ressurser til å 
håndtere miljørelaterte problemstillinger  

• strebe etter å fremme og forbedre sirkularitet i forretningsmodeller, produktdesign og 
virksomhet 

• håndtere brudd på miljøbestemmelser og klager på en systematisk måte og kommunisere 
disse til organene det vedrører, og dokumentere skriftlig handlinger eller disiplinærtiltak 
som er tatt i henhold til gjeldende lover og policyer  

 

7. Beskyttelse av ressurser, eiendom og utstyr 
 

Consolis' ressurser har mange former – fysiske, elektroniske, økonomiske og til og med abstrakte 
former. Enten det er en Consolis-laptop, merkevaren vår eller selv et anlegg eller en bygning, 
forventer vi at alle tar godt vare på ressursene våre, inkludert leverandørene våre. 

Vi forventer at leverandørene respekterer Consolis' og andelseiernes aktiva. Leverandørene skal kun 
bruke ressurser som tilhører Consolis og andre dersom og når det er godkjent på rett måte, og skal 
ikke tolerere at ressurser blir stjålet. 

8. Konfidensialitet 
 

Som alle organisasjoner er vi avhengig av bruk og utveksling av 
informasjon for våre forretningsavgjørelser og daglige 
aktiviteter, og vi vil utveksle informasjon med våre 
leverandører. Vi må forsikre oss om at vi oppretter, bruker og 
beskytter denne informasjonen på en ansvarlig måte, særlig når 
det gjelder data som personopplysninger (iht. punkt 9.5 
nedenfor), sensitiv bedriftsinformasjon og immateriell 
eiendom, både vår egen og andres.  

Vi forventer at leverandørene våre respekterer konfidensiell informasjon som vedrører Consolis og 
dets andelseiere, og å ta alle rimelige tiltak for å forhindre at konfidensiell informasjon utleveres til 
enhver person som ikke trenger og har rett til den informasjonen i forbindelse med vedkommendes 
arbeid. 
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9. Forretningsetikk 
 

9.1. Antikorrupsjon og -bestikkelser 
Vi forplikter oss til å drive vår virksomhet med høyeste nivå av integritet. Alle former for korrupsjon 
og bestikkelser er strengt forbudt. Våre leverandører må utføre sin virksomhet og sørge for at alle 
innenfor deres forsyningskjeder utfører sin virksomhet med integritet, og likeledes ikke tolererer 
noen form for bestikkelser eller korrupsjon. 

Som leverandør til Consolis må du: 

• aldri under noen omstendigheter be om, ta imot, betale, tilby eller autorisere bestikkelser, 
verken direkte eller indirekte. Dette inkluderer å aldri søke å utilbørlig påvirke eller 
bestikke en Consolis-ansatt, kunde eller offentlig embedsmann (inkludert offentlige 
embedsmenn fra utlandet) eller andre enkeltpersoner eller bedrifter  

• ikke tilby eller betale bestikkelser til offentlige funksjonærer eller tillate andre å tilby eller 
betale slike bestikkelser på dine vegne  

• etablere systemer, kontroller og tydelige prosedyrer for å identifisere risiko for korrupsjon 
og bestikkelser innenfor dine virksomheter og forsyningskjeder, og gjøre alt som er 
nødvendig for å forhindre at korrupsjon eller bestikkelser forekommer. Forebyggende 
tiltak vil blant annet omfatte tilstrekkelig opplæring, tydelig kommunikasjon og 
rapporteringskanaler samt aktiv overvåkning av systemer og kontroller 

9.2. Gjestfrihet og gaver 
Vi vil ikke be om, ta imot, tilby, autorisere eller besørge gjestfrihet eller gaver som på utilbørlig vis 
kan påvirke, eller skape et inntrykk av at det på utilbørlig vis påvirker, våre forretningsbeslutninger 
eller beslutningene til våre kunder eller andre vi arbeider med.  

Som leverandør til Consolis må du: 

• ikke tilby eller motta gjestfrihet eller gaver som på utilbørlig vis kan påvirke, eller skape et 
inntrykk av at de på utilbørlig vis påvirker, dine eller Consolis' forretningsbeslutninger  

• ikke betale for reise eller opphold for Consolis' representanter når de besøker deg, eller 
tilby dem overdrevne gaver, gjestfrihet eller underholdning, unntatt moderat og rimelig 
catering i direkte tilknytning til forretningshendelser 

9.3. Rettferdig konkurranse 



   

Side 10 Consolis etiske retningslinjer for leverandører © 2022 Consolis - Norsk  

 

 

Rettferdig konkurranse skaper et sunt marked. Det sikrer at de beste og mest innovative produktene 
og tjenestene er tilgjengelige på markedet til de laveste prisene. For at Consolis skal kunne 
konkurrere lovlig og med integritet, overvåker vi virksomheten vår kontinuerlig, og vi tolererer ikke 
konkurransefiendtlig atferd.  

Som leverandør til Consolis må du: 

• respektere rettferdig konkurranse og antitrust-lover, sørge for etterlevelse i 
forsyningskjedene dine og ikke inngå noen avtale om prisfiksing eller markedsdeling 

• ikke delta i anbudsrigging ved anbudsundertrykkelse, anbudssamarbeid, anbudsrotasjon 
eller andre mekanismer som begrenser rettferdig konkurranse i anbudssituasjoner 

9.4. Interessekonflikt 
Som en del av vår forpliktelse til å opprettholde vårt renommé må vi unngå utilbørlige 
interessekonflikter og alltid opptre og ta avgjørelser i vår arbeidsgivers beste interesse. En 
"interessekonflikt" oppstår når våre personlige interesser er i konflikt med, eller ser ut til å være i 
konflikt med, vår evne til å gjøre arbeidet vårt uten partiskhet. Det kan komme av gjestfrihet og 
gaver, veldedighetsbidrag, politiske bidrag, sponsing eller personlige relasjoner.  

Vi forventer at våre leverandører opptrer på samme måte som Consolis og unngår 
interessekonflikter i deres virksomhet.  

Vi ber våre leverandører om å rapportere til Consolis enhver situasjon du gjenkjenner som utgjør 
eller kan utgjøre en interessekonflikt i din virksomhet med Consolis.  

9.5. GDPR 
Våre leverandører må etterleve alle personvernslover og kun bruke personopplysninger når det er 
lovlig og nødvendig for å oppfylle legitime forretningsformål. 

Som leverandør til Consolis må du: 

• sørge for etterlevelse av lover og direktiver som regulerer beskyttelse, overføring, tilgang 
og lagring av personopplysninger. Dette inkluderer spesielt gjeldende standarder angitt i 
Personvernforordningen (GDPR) (forordning EU 2016/679)  

• alltid sørge for tilbørlige elektroniske, administrative, fysiske og tekniske kontroller 
omkring personvern og sikkerhet ved behandling av enhver form for personopplysninger 
og ytterligere etterleve alle gjeldende lover og forskrifter når personopplysninger brukes 
på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til behandling, overføring, oppbevaring, 
lagring, registrering og sletting av personopplysninger) 

Våre leverandører må rapportere til oss ethvert brudd eller mistenkt brudd på slike lover når det 
gjelder Consolis' eller Consolis' ansattes data. 
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9.6. Etterlevelse av regler for handel – sanksjoner 
Regler for handel omfatter forskrifter som regulerer import, eksport og innenlandshandel av varer 
og tjenester samt internasjonale sanksjoner og restriktiv handelspraksis. 

Consolis-konsernet er fullstendig forpliktet til å drive sin virksomhet i samsvar med alle gjeldende 
lover og forskrifter, inkludert handelsbegrensninger, økonomiske eller finansielle sanksjoner eller 
ilagte handelsblokkader som til enhver tid administreres eller ilegges av FNs sikkerhetsråd, EU 
og/eller andre nasjonale eller supranasjonale myndigheter som har jurisdiksjon i land hvor Consolis 
har virksomhet. 
 
Vi forventer at våre leverandører også etterlever (og sørger for at forsyningskjedene deres 
etterlever) alle slike lover og forskrifter. 

I tillegg må du som leverandør til Consolis:  

• forstå at Consolis må vite at Consolis' eksterne parter og du er åpne om de reelle eierne 
Consolis driver virksomhet med 

• forstå og være oppmerksom på at Consolis streber etter å følge med på lang og/eller 
eksterne parter som kan være på en sanksjonsliste eller som kan ha et beslektet selskap i 
et land underlagt sanksjoner 

Våre leverandører må rapportere til oss ethvert brudd eller mistenkt brudd på slike lover og 
forskrifter eller på disse etiske retningslinjene for leverandører. 

9.7. Anti-hvitvasking 
Hvitvasking forekommer når inntekter fra kriminell virksomhet skjules i legitim forretningsdrift, eller 
når legitime penger brukes til å støtte kriminelle aktiviteter, deriblant terrorisme.  

Våre leverandører skal ikke delta i noen form for hvitvaskingsaktivitet, og skal til enhver tid følge 
alle gjeldende lover om hvitvasking.  
 
Som leverandør til Consolis må du: 

• følge alle krav til forhåndsundersøkelser som loven krever om dine forretningspartnere 

• forsikre deg om at forretningstransaksjonene dine ikke omfatter å erverve, bruke eller 
holde finansielle inntekter eller eiendom som er ervervet med inntekter fra kriminell 
virksomhet 

• raskt rapportere dersom du har kjennskap til eller mistanke om at en motpart er involvert i 
hvitvasking i forbindelse med en transaksjon med Consolis 
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• åpent og nøyaktig dokumentere og utlevere detaljer om forretningsaktiviteter, 
virksomhetsstruktur, finanssituasjon og resultater i samsvar med gjeldende lov 

 

10. Kontakter for rapportering 
 

 

 Konsernets juridiske direktør:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Nettsider for Consolis' varslingskanal: 

• https://consolis.ethicspoint.com (nettside for PC) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (mobilvennlig nettside) 

Telefonnummer for Consolis' varslingskanal: 

Danmark: 80 83 06 56 Egypt: Se merknad 1 Estland: 8000 044 629 

Finland : 0800 416154 Frankrike: 0 805 98 55 36 Tyskland: 0800 1803960 

Ungarn: 80088550 Indonesia: 0800 1401897 Latvia: 80205327 

Litauen: 8 800 30 435 Nederland: 0800 0232878 Norge: 80062435 

Polen: 800005047 Romania: 0800 890 421 Spania: 900876288 

Sverige: 020-088 00 15 Tunisia: Se merknad 2  

 

Merknad 1: For Egypt, ring: 2510-0200 (Kairo), 02-2510-0200 (utenfor Kairo), 02-2510-0200 (mobil, 
hele Egypt) Ved engelsk svar slå: 844 979-4904 

Merknad 2: For Tunisia: Ring det lokale sentralbordet fra en linje utenfra. Be om noteringsoverføring 
til USA, til nummeret nedenfor. Alle samtaler med noteringsoverføring vil aksepteres av 
kontaktsenteret med en automatisk engelsk melding. Når du blir bedt om det, slår du: +1 704-526-
1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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