
 

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR 
 

 
Dette dokumentet legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og til 
våre omgivelser. Alle andre policyer og prosedyrer i Space Norway konsern bygger 
på disse prinsippene. Her beskrives hva som forventes av ansatte samt konsulenter, 
mellomledd, og andre som handler på vegne av Space Norway konsern. 
 
 
Del 1 Vårt forhold til omverdenen  
 
 
1. Vi opptrer på en måte som sikrer Space Norway konsern troverdighet og integritet  

Det er uvurderlig for Space Norway konsern å ha tillit og et godt omdømme. Vi er 
alle ansvarlig for å bidra til dette og det skal ligge til grunn for alt vårt arbeid. 

 
2. Vi overholder lover og regler  

Vi overholder gjeldende lover, regler og standarder, selv om det innebærer 
merkostnader eller forsinkelser.  

 
3. Vi vektlegger miljø og klima  

Space Norway konsern er et miljøansvarlig selskap. Space Norway konsern skal 
søke å fremme ansvarlige miljøprinsipper og overholde relevante nasjonale og 
internasjonale standarder.  

 
4. Vi respekterer arbeidstakerrettigheter  

Space Norway konsern sikrer arbeidstakernes rettigheter, herunder ansattes 
organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, og forbud mot 
diskriminering i forbindelse med ansettelser og stillingsutnevnelser.  

 
 
 
Del 2 Vår arbeidsform  
 
5. Vi fatter våre vedtak på et solid faglig grunnlag og på riktig organisatorisk nivå   

Vi fatter vedtak basert på solide faglige vurderinger og analyser av faktiske forhold. 
Ethvert vedtak fattes på riktig nivå i samsvar med gjeldende fullmaktsregler. Vi 
gjør oss kjent med gjeldende fullmakter i Space Norway konsern og opptrer i 
samsvar med disse.  



 
6. Vi setter firmaets interesser først  

Vi i Space Norway konsern respekterer den enkelte ansattes rett til privatliv og 
private interesser, og krever åpenhet og lojalitet i forhold til Space Norway 
konsern sine interesser.  Vi setter oss ikke i en posisjon hvor vi kan komme i en 
interessekonflikt med arbeidsgiver/oppdragsgiver. Vi bruker ikke konfidensiell 
informasjon til å oppnå personlige fordeler. Vi avklarer eksterne verv med våre 
overordnede hvis det er potensiale for konflikt.  

 
7. Vi respekterer at informasjon er taushetsbelagt  

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med tjenesteforhold respekteres 
og brukes ikke til personlig vinning. All informasjon som blir gitt i 
forretningsmessig sammenheng, er korrekt og pålitelig, og gis ikke med hensikt 
tvetydig formulering.   
 
Vi gir ikke taushetsbelagte opplysninger til tredjepart uten skriftlig samtykke fra 
den som er beskyttet, eller hvor dette er hjemlet i lov eller forskrift. 
Taushetsplikten er ikke til hinder for varsling om kritikkverdige forhold. 

      

8. Vi forvalter informasjon og IT-systemer på en ansvarlig måte  

Space Norway konsern behandler og bruker informasjon, IT-systemer og 
internett-tjenester på en ansvarlig og profesjonell måte. Elektroniske data som er 
lagret i Space Norway konsern sine IT-systemer er selskapets eiendom. 

 
9. Vi har god internkontroll som sikrer korrekt regnskapsinformasjon og kvalitet i 

prosessene  

Vi sørger for god internkontroll i de prosessene vi er involvert i ved at vi 
gjennomfører kontroll-tiltak i henhold til dokumenterte retningslinjer. 

 
10. Vi har nulltoleranse for mislighet, korrupsjon, smøring og hvitvasking  

SPACE NORWAY KONSERN ARBEIDER AKTIVT FOR Å MOTARBEIDE KORRUPSJON OG MISLIGHOLD. 

DETTE BETYR AT VI IKKE TILBYR ELLER MOTTAR PENGEGAVER ELLER ANDRE ØKONOMISKE 

GODTGJØRELSER I DEN HENSIKT Å SKAFFE PERSONLIGE ELLER FORRETNINGSMESSIGE FORDELER FOR 

OSS SELV ELLER ANDRE.  

 
I Space Norway konsern er vi bevisste på at korrupsjon truer rettssikkerheten, 
demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett og sosial 
rettferdighet, virker konkurransevridende, hindrer økonomisk utvikling og setter 
stabiliteten til demokratiske institusjoner og samfunnets moralske fundament i 
fare. 
I Space Norway konsern er vi varsomme i bruk av agenter og meglere. I Space 
Norway konsern tar vi avstand fra alle former for hvitvasking av penger, og vi 



sikrer at finansielle transaksjoner hvor Space Norway konsern er part ikke blir 
benyttet av andre til å hvitvaske penger.  

 
11. Vi er forsiktige med gaver og andre fordeler  

VI ER VARSOMME I FORHOLD TIL Å MOTTA ELLER GI GAVER ELLER HØFLIGHETSGESTER . VI TAR IKKE 

IMOT GAVER ELLER ANNEN FORM FOR GODTGJØRELSER HVIS DET ER GRUNN TIL Å TRO AT 

HENSIKTEN ER Å PÅVIRKE FORRETNINGSMESSIGE BESLUTNINGER . MODERATE FORMER FOR 

GJESTFRIHET OG SOSIALT SAMVÆR HØRER TIL HØFLIG FORRETNINGSOMGANG . VI ER 

OPPMERKSOMME PÅ AT GRADEN AV SLIK OPPMERKSOMHET IKKE SKAL UTVISKES SLIK AT DEN 

PÅVIRKER BESLUTNINGSPROSESSEN, ELLER KAN GI ANDRE MULIGHET TIL Å TRO DET .  

Gaver eller fordeler med en anslått verdi under kr. 500 er normalt akseptabelt. 
Reiser og opphold skal alltid betales av Space Norway konsern. Dersom vi er i tvil 
vedrørende gaver og fordeler skal vi konferere med vår nærmeste overordnede 
eller med økonomi- og administrasjonssjef. 

 
 
Del 3 Vårt arbeidsmiljø  
 
12. Vi har fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) 

Space Norway konsern skal være en sikker arbeidsplass. HMS sikres blant annet 
gjennom løpende forebyggende tiltak og effektiv internkontroll. Space Norway 
konsern skal tilfredsstille nasjonale standarder innenfor helse, arbeidsmiljø og 
sikkerhet. Vi er alle ansvarlige for å bidra til å oppnå disse målsettingene.  

13. Vi fremmer likestilling og mangfold  

Space Norway konsern er et selskap som kjennetegnes ved respekt og like 
muligheter for alle gjennom et profesjonelt, positivt og inkluderende arbeidsmiljø. 
Space Norway konsern stimulerer alle ansatte, uavhengig av kjønn, religion, 
funksjonsevne, seksuell orientering eller alder, til å søke faglig og personlig vekst, 
medansvar og utnyttelse av sine ressurser. Vi er alle ansvarlig for å bidra til at 
diskriminering av kolleger eller sexpress ikke finner sted i Space Norway konsern.  
 

14. Vi har et rusfritt arbeidsmiljø  

Vi har et rusfritt arbeidsmiljø og tar avstand fra sammenblanding av rus og arbeid. 
Vi tolererer ikke at våre arbeidskolleger er beruset på jobb.  
 

 
 
 
 
15. Vi avstår fra kjøp av seksuelle tjenester  

Space Norway konsern tar avstand fra kjøp av seksuelle tjenester. I forbindelse 
med arbeid, oppdrag og forretningsreiser for Space Norway konsern har vi 
nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester.  



 
16. Vi har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold i Space Norway konsern 

Space Norway konsern oppfordrer alle til å melde fra om forhold som ikke er som 
de skal i virksomheten. Varsling bør skje til nærmeste overordnede, alternativt via 
leder for økonomi- og administrasjon. Space Norway konsern skal beskytte de som 
varsler forsvarlig.  

 
 
Del 4   Våre Leverandører 
 
 
17. Vi stiller krav til våre leverandører 

Vi krever at våre leverandører skal følge «Etiske Retningslinjer for Leverandører» 
eller tilsvarende prinsipper. 

VI TAR HENSYN TIL FORDELENE VED KONTINUITET I LEVERANDØRFORHOLD . SAMTIDIG SØKER VI Å 

UNNGÅ SLIKE AVTALER ELLER ORDNINGER SOM I DET LANGE LØP HINDRER EN EFFEKTIV 

KONKURRANSE. VI GIR ALLE LEVERANDØRENE SOM FORESPØRRES LIK OG REELL SJANSE TIL Å OPPNÅ 

EN AVTALE. 
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