
Appendix

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil invol-
vere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden.

Fortum forplikter seg til å være bærekraftig innenfor alle deler av virksomheten. I henhold til retningslinjene for bærekraft og de interne 
etiske retningslinjene vil Fortum aktivt samhandle med interessenter for å kontinuerlig forbedre sine miljømessige, sosiale og økonomis-
ke resultater. Fortums tjeneste- og vareleverandører og entreprenører spiller en viktig rolle i Fortums innsats for å oppnå en bærekraftig 
virksomhet.

Fortum - Etiske retningslinjer for 
leverandører
Fortum

Etiske retningslinjer for leverandører
Formålet med Etiske retningslinjer for leverandører er å definere de grunnleggende kravene til bærekraft som stilles til Fortums leverandø-
rer. Etiske retningslinjer for leverandører er basert på prinsippene i FNs Global Compact-initiativ, og er delt inn i fire avsnitt: bekjempelse 
av korrupsjon, menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, og miljø. Fortum har signert FNs Global Compact-initiativet, gjeldende 
fra og med 30. juni 2010.

Etiske retningslinjer for leverandører gjelder for Fortums virksomhet over hele verden og for alle leverandører som leverer varer, tjenester, 
arbeid og andre forretningsaktiviteter til Fortum. Alle Fortums leverandører er forpliktet til å implementere prinsippene i Etiske retnings-
linjer for leverandører, i hele virksomheten. Leverandører er også ansvarlig for å sikre og overvåke at deres underleverandører og -entre-
prenører overholder Etiske retningslinjer for leverandører. Fortums leverandører skal bekrefte deres overholdelse av Etiske retningslinjer 
for leverandører ved å kontinuerlig dokumentere samsvar og skaffe til veie informasjon til Fortum ved forespørsel, og tillate at det foretas 
revisjoner på anlegg av Fortum eller et godkjent revisorselskap som representerer Fortum.
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BArnEArBEid og ungE ArBEidErE  
Fortums leverandører skal under ingen omstendigheter ansette 
barn som er under minimumsalderen for ansettelse. Minimumsal-
der er alder for fullføring av grunnskole, eller ikke mindre enn 15 år 
(eller 14 år hvor loven i landet tillater det). Barn over minimumsal-
der skal ikke ansettes for å utføre farlig arbeid eller arbeid som er 
uforenlig med barnets personlige utvikling. Hvis leverandører an-
setter unge mennesker over minimumsalderen, men under 18 år, 
skal leverandørene ikke sette deres helse, sikkerhet eller moral i 
fare.

ikkE-diskriminEring  
Fortums leverandører skal behandle sine ansatte med respekt og 
verdighet. All form for diskriminering basert på partiskhet eller 
fordommer er forbudt, for eksempel diskriminering basert på 
rase, farge, kjønn, seksuell orientering, sivilstatus, graviditet, for-
eldrestatus, religion og så videre. Trusler om vold, fysisk avstraf-
felse, fysisk eller verbalt overgrep eller annen ulovlig trakassering, 
er strengt forbudt.

HElsE og sikkErHEt  
Fortums leverandører skal gi sine ansatte en trygg og sunn arbeids-
plass i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Leveran-
dørene skal sørge for at relevant helse- og sikkerhetsinformasjon 
gis til sine ansatte, underleverandører og entreprenører, og sørge 
for relevant opplæring og utstyr. Leverandørene skal også oppfylle 
ytterligere sikkerhetskrav som er avtalt i kontraktsdokumentene. 
Leverandørene skal som et minimum gi ansatte og underleveran-
dører drikkevann, rene toaletter, tilstrekkelig ventilasjon, nødut-
ganger, riktig belysning og tilgang til førstehjelpsutstyr eller andre 
tiltak for nødhjelp.

ForEBygging Av Bruk Av AlkoHol og
nArkotikA på joBBEn
Fortum is an alcohol- and drug-free workplace. Suppliers’employ-
ees and their sub-suppliers are permitted to work at Fortum’s sites 
only if they are sober and drug-free. Suppliers shall have a policy 
or guideline in order to take precautionary action of alcohol and 
drug abuse. Occasional drug tests can be performed on suppliers’ 
employees when they are working at Fortum’s sites if it is allowed 
in national (or local) legislation.

Miljø

Fortums leverandører skal støtte en forebyggende tilnærming til 
miljøutfordringer og ta initiativ til å fremme et større miljøansvar. 
Leverandører skal minimum overholde alle gjeldende miljølover 
og -forskrifter. Leverandører oppfordres til å implementere egne 
styringssystemer for å oppfylle disse kravene. Fortum oppfordrer 
også sine leverandører til utvikling og spredning av miljøvennlige 
teknologier.

Forretningsprinsipper

juridisk sAmsvAr  
Fortums leverandører skal overholde alle gjeldende lover og for-
skrifter på alle steder der de har forretningsvirksomhet. I tillegg 
til samsvar med alle gjeldende juridiske og forskriftsmessige krav, 
forventes det at Fortums leverandører skal handle i samsvar med 
høye forretningsetiske standarder. Leverandører godtar å sikre 
konfidensiell informasjon om forretningspartnere og kunder, le-
vere nøyaktig og relevant økonomisk og annen informasjon om sin 
forretningsvirksomhet, samt konkurrere rettferdig og etisk på alle 
andre måter.

BEkjEmpElsE Av korrupsjon og BEstikkElsEr  
Fortum forventer de høyeste standarder for integritet fra sine le-
verandører, herunder underentreprenører og andre enheter som 
handler på vegne av leverandøren, i all forretningsvirksomhet. Alle 
former for utpressing, bestikkelse og korrupsjon, inkludert tilbud 
om upassende betalinger til eller fra ansatte eller organisasjoner, 
er forbudt. Leverandøren skal etablere og vedlikeholde retnings-
linjer og prosedyrer for å forhindre bestikkelse og korrupsjon, som 
gjelder leverandøren og dets konsernselskaper, samt deres under-
leverandører og entreprenører (hvis noen.

Menneskerettigheter

Fortums leverandører skal støtte og respektere internasjonalt aner-
kjente menneskerettigheter. Fortums leverandører skal identifise-
re og redusere deres påvirkning på menneskerettigheter når det er 
nødvendig, og gjennomføre korrigerende tiltak hvis det oppstår 
brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

orgAnisAsjonsFriHEt  
Fortums leverandører skal anerkjenne og respektere ansattes or-
ganisasjonsfrihet og deres rett til fritt å velge sine representanter. 
Leverandørene skal også anerkjenne arbeidstakeres rett til kollek-
tive forhandlinger.

tvAngsArBEid  
Fortums leverandører skal ikke bruke tvangsarbeid, og ansatte skal 
fritt kunne forlate sin stilling etter rimelig forvarsel som kreves i 
nasjonal lovgivning eller kontrakt. Ansatte skal ikke være pålagt å 
ha penger eller identitetspapirer hos arbeidsgiveren.

lønn og ArBEidstid  
Ansatte hos Fortums leverandører forstår sine ansettelsesvilkår. 
Lønn og vilkår skal være rettferdige og fornuftige og minimum 
samsvare med nasjonale lover eller bransjestandarder, avhengig av 
hva som er best. Arbeidstidene skal samsvare med nasjonale lover. 
Ansatte skal ha minst én fridag per sjudagersuke.
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