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Siden oppstarten har Elektro vært tuftet på et solid 
verdigrunnlag, hvor vår viktigste målsetning er 
å skape en trygg og god arbeidsplass, trygghet 
for våre kunder, så vel som våre medarbeidere 
og samfunnet rundt oss. Denne kulturen danner 
grunnlaget for det vi kaller «Elektrostandarden», 
som veileder oss til å ta de riktige beslutningene i 
hverdagen.

Videre skal vi som et samlet konsern følge gjeldende 
lover og regler, opptre på en etisk, bærekraftig og 
samfunnsansvarlig måte, utøve god eierstyring og 
selskapsledelse. Vi skal drive vår virksomhet på en 
måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper 
for næringsliv og menneskerettigheter. Vi støtter 
FNs bærekraftsmål og har en åpen dialog om etiske 
spørsmål, både internt og eksternt.

Formålet med Elektrogruppen etiske retningslinjer 
er å hjelpe oss med å arbeide i samsvar med verdi-
ene våre. De klargjør hva verdiene betyr i praksis og 
definerer vår måte å arbeide på.

De etiske retningslinjene gjelder for alt vi foretar 
oss, og vi forventer at alle ansatte etterlever disse 
prinsippene til enhver tid.

Mange har nok erfart at det ikke alltid er like lett å 
vite hvor grensen går. De etiske retningslinjene gir 
heller ikke svar på alle dilemmaer, men er ment som 
en rettesnor for å kunne manøvrere trygt innenfor 
gjeldende lover og regler.

Våre verdier og etiske retningslinjer, kombinert med 
ditt gode skjønn, skal lede deg til å ta de riktige 
beslutningene. Søk veiledning hos din leder dersom 
du er usikker på hvordan du skal gå frem.

s

Einar Jørgensen
Konsernsjef

1. INNLEDNING 

Kjære kollega



4

Som en av landets største
privateide tekniske entreprenører 
hviler det et ansvar på oss til å 
opptre etterrettelig og ansvarsfullt
i alt vi foretar oss. 
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DEL 2

Omfang
De etiske retningslinjene gjelder virksomheter der 
Elektro AS har mer enn 50 prosent eierskap. Reglene 
gjelder for alle som jobber for eller representerer 
Elektro AS, eller et av konsernets datterselskap. 

De etiske retningslinjene gjelder for Elektrogruppens 
styremedlemmer, ansatte og innleid personale. All 
henvisning til virksomheten i disse etiske retnings- 
linjene skal forstås som Elektro AS og dets datter-
selskaper.

De etiske retningslinjene sier noe om hva som 
forventes av deg som ansatt og hva du kan forvente 
av dine kollegaer og ledere. Du kan bruke dette 
dokumentet som en veiviser, et oppslagsverk og for 
å få påminnelser om hva som er viktig for å skape et 
trygt arbeidsmiljø og å være en god ambassadør for 
Elektrogruppen.

Våre etiske retningslinjer er godkjent av styret i 
Elektro AS den 15.11.2021

DEL 3

Krav til lederoppfølging 
og opplæring

Ledere har et særlig ansvar for å påse at egen og 
medarbeideres adferd er i samsvar med de etiske 
retningslinjene. 

Man skal gå foran som et godt eksempel og det 
forventes at du er særlig bevisst på den rollen 
du har ved å vise integritet og god dømmekraft. 
Lederansvaret gjelder både på jobb og i mer 
uformelle og sosiale settinger.

Ledere skal også sørge for at alle som omfattes av 
reglene informeres om disse før de tiltrer sin stilling 
eller sitt verv, og har et særskilt ansvar for å reagere 
ved brudd på krav og forventninger. 
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DEL 4

Våre medarbeidere
Ansatte i Elektrogruppen har et selvstendig ansvar for 
å sette seg inn i og etterleve de krav som er nedfelt i 
dette dokumentet og aktuelle lover og regler. 

Likeverd, mangfold og inkludering.
Hver enkelt medarbeider er et viktig medlem 
av Elektrogruppen. Vi skal ha et inkluderende 
arbeidsmiljø som er kjent for likeverd og mangfold, 
og som behandler alle rettferdig, og med respekt og 
verdighet.

Rettferdig arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø.
Alle ansatte skal ha arbeidsforhold som er i 
samsvar med nasjonal og lokal lovgivning, samt 
ILO-standardene som vi har forpliktet oss til. Det 
innebærer et anstendig arbeidsmiljø, tilstrekkelig lønn 
for arbeid og at alle skal behandles rettferdig og med 
respekt for sine ansettelsesrettigheter.

Vi aksepterer ingen former for barnearbeid 
eller tvangsarbeid på våre arbeidsplasser eller i 
leverandørkjeden, herunder praksis som ulovlig eller 
urettmessig tilbakeholdelse av lønn. 

– Se retningslinjer for etisk handel for Elektrogruppen 
for mer informasjon.

Diskriminering.
Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering av 
kolleger eller andre som berøres av virksomheten 
vår. Diskriminering omfatter all forskjellsbehandling, 
utestenging eller forskjellsbehandling på grunnlag av 
rase, kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, seksuell 
legning, religion, politisk standpunkt, nasjonal eller 
etnisk opprinnelse eller andre forhold som medfører 
brudd på prinsippet om likebehandling.

Nulltoleranse for mobbing, trakassering og vold.
Det er nulltoleranse for vold, mobbing og trakassering 
i virksomheten. Vi aksepterer ikke noen form for 
trakassering eller handlinger som med rimelighet 
kan oppfattes støtende eller skremmende, inkludert 
enhver form for uønsket oppmerksomhet av seksuell 
karakter.

En rusfri arbeidsplass.
Elektrogruppen er en rusfri arbeidsplass. 
Bruk av narkotika er forbudt. Alkohol kan 
serveres i forbindelse med representasjon eller 
bedriftsarrangementer, forutsatt at forbruket er 
moderat, og forutsatt at det ikke vil bli kombinert 
med håndtering av maskiner, bilkjøring eller annet 
arbeid som er uforenlig med inntak av alkohol.
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En god ambassadør for Elektrogruppen.
Alle som er ansatt i, handler på vegne av eller på 
annen måte er tilknyttet Elektrogruppen skal være 
bevisst på hvordan handlinger privat kan påvirke 
konsernets omdømme og derfor utviser aktsomhet. 

Vi respekterer taushetsplikten.
Som ansatt i Elektrogruppen signerer man på 
taushetsplikt som en del av at arbeidsavtalen. 
Taushetsplikten skal hindre at uvedkommende får 
tilgang til informasjon som kan skade virksomheten 
eller omdømmet. Hver enkelt må vurdere med 
hvem, hvor og hvordan virksomhetsrelaterte forhold 
kommuniseres og behandles, for å forhindre at 
uvedkommende får tilgang til slik informasjon.

Bevisst bruk av sosiale medier. 
Taushetsplikten gjelder også ved bruk av sosiale 
medier. Det er viktig å tenke over om skriftlige eller 
muntlige utsagn som privatperson kan tolkes som 
virksomhetens mening. 

Ved bruk av virksomhetens interne kommunikasjon-
skanaler og sosiale medier skal man omtale og tiltale 
kollegaer og andre med respekt. Når du skal publisere 
eller dele bilder eller film der personer er motivet, må 

du forholde deg til personvernstrategien til bedriften 
som sier at man skal be om tillatelse før publisering 
fra de som er med på bilder eller film 

Ytringsfrihet for ansatte.
Elektrogruppen ønsker en åpen ytringskultur for at 
vi som virksomhet skal fungere og forbedre måten 
vi arbeider på. En åpen ytringskultur er viktig for 
arbeidsmiljøet, den enkeltes trivsel og utvikling av 
virksomheten. 

Interessekonflikter og habilitet.
Ansatte skal unngå konflikter mellom egne og 
Elektrogruppens interesser. Av den grunn skal ingen 
delta i eller søke å påvirke saker hvor det foreligger 
særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
vedkommende sin uavhengighet eller partiskhet. 
Slike forhold foreligger når den ansatte eller noen 
som står vedkommende nær, har en direkte eller 
indirekte interesse i saken. Med nærstående menes 
både familiære og sosiale forbindelser i og utenfor 
virksomheten. 

Dersom du blir involvert i innkjøp/ordre til nær-
stående eller deg selv, må du sørge for at en kollega/
leder overtar håndteringen av dette.
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Du har selv plikt til å vurdere om du er inhabil. Ved 
tvil, om du finner grunn til det eller andre stiller 
spørsmål ved din habilitet, er du forpliktet til å 
informere nærmeste leder.

Forsvarlig bruk av virksomhetens eiendeler.
Virksomhetens eiendeler er alt vårt selskap eier 
eller bruker til å drive virksomhet, inkludert utstyr, 
fasiliteter, systemer, informasjon og data. Å beskytte 
selskapets eiendeler er et hovedansvar for oss alle, 
og inkluderer immateriell eiendom som varemerker, 
forretningshemmeligheter og kunnskap knyttet til 
virksomheten.

Det er utarbeidet egen IT-instruks for bruk av Elektro-
gruppens IT-utstyr som skal følges.

Misligheter og tyveri.
Misligheter er bevisste, uredelige handlinger for 
å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel. Det 
omfatter både misbruk eller tyveri av Elektrogruppens 
eiendeler og ulovligheter som berører økonomi og 
regnskap.

Virksomhetens eiendeler skal ikke benyttes til 
personlig formål eller til egen inntektservervelse, 
med mindre det er avklart med leder og tillatt i våre 
styrende dokumenter. 

Gaver, fordeler og oppmerksomhet:
Ansatte og styremedlemmer skal ikke yte eller motta 
noen form for urettmessig betaling eller andre verdier 
som tilbys i den hensikt å påvirke vedkommende til å 
agere uprofesjonelt. 

Gaver, betalte reiser og andre fordeler kan bare 
mottas dersom de er beskjedne i verdi og gis med 
begrenset hyppighet, og forutsatt at tid og sted er 
passende. Dette gjelder også rabatter ved kjøp av 
varer og tjenester dersom dette ikke er en del av en 
vanlig rabattordning.

Dersom noen tilbys en fordel som nevnt over, skal 
nærmeste overordnede i virksomheten varsles 
umiddelbart og vurdere saken. 

Gaver eller andre goder som vi selv gir til forretnings-
forbindelser, skal være underlagt samme retning-
slinjer som beskrevet ovenfor, og i samsvar med det 
som regnes som god forretningsskikk lokalt.

Deltakelse i annen virksomhet – Biverv.
Arbeidstaker kan ikke påta seg annet arbeid eller 
andre verv uten arbeidsgivers skriftlige forhånds-
samtykke.

Arbeidstaker kan heller ikke investere i, eller på andre 
måter ha interesser i, virksomhet som må antas å 
være i konflikt med arbeidsgivers interesser uten 
arbeidsgivers skriftlige forhåndssamtykke.

Ingen ansatte har anledning til å utføre privat arbeid 
som er i konflikt med bedriftens interesser eller 
forretningsområder uten nærmere avtale med daglig 
leder. Arbeid på egen bolig, leilighet eller hytte/
fritidsbolig kan utføres uten nærmere avtale
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Hvitvasking og tilrettelegging av 
skatteunndragelse.
Hvitvasking er handlinger som gjøres for å tilsløre 
at midler stammer fra ulovlig virksomhet eller fra 
straffbare handlinger, eller på annen måte skaffer seg 
utbytte av en straffbar handling. Vi vil følge gjeldende 
lovgivning om hvitvasking.

Skatteunndragelse er ulovlig praksis der en person 
eller selskap unngår å betale en skatteforpliktelse. 
Vi aksepterer ikke at personer som jobber for eller 
på vegne av Elektrogruppen legger til rette for 
skatteunndragelse.

Skikkelighet i informasjon,  
regnskap og rapportering.
Virksomheten skal gi fullstendige, korrekte 
og nøyaktige redegjørelser i sine rapporter til 
tilsynsmyndigheter og andre. All regnskaps-
informasjon skal være korrekt, registrert og gjengitt 
i overensstemmelse med lover, regler, relevante 
regnskapsstandarder samt god regnskapsskikk.

Behandling av personopplysninger.
Virksomhetens behandling av personopplysninger 
skal være i henhold til lover og forskrifter og person-
vernstrategien til bedriften. Virksomheten skal bare 
samle inn, behandle og lagre personopplysninger for 
legitime forretningsformål og ikke lagre slike data 
lenger enn nødvendig for det formål som alle data ble 
innsamlet til. Det påhviler den enkelte å sørge for at 
sensitive opplysninger oppbevares på forsvarlig måte. 

Kvalitet.
Oppdrag og leveranser skal gjennomføres slik at 
oppdragsgiverne best mulig får klarlagt og oppfylt 
sine krav og forventninger til tjenesten og det 
ferdigstilte produktet.

Forholdet til våre  
forretningsforbindelser.
Elektrogruppen skal møte forretningsforbindelser 
og andre samarbeidspartnere med åpenhet, ansvar-
lighet, respekt, redelighet og objektivitet.

Det skal fremstå som attraktivt å ha forretningsmessig 
forhold til virksomheten. Alle oppdrag skal planlegges 
og gjennomføres slik at kundenes interesser og for-
ventninger ivaretas på en faglig og forretningsmessig 
korrekt og trygg måte når det gjelder kvalitet, tid og 
pris. All informasjon og opplysninger som er mottatt 
i oppdragssammenheng, så som planer, tegninger og 
ideer, skal behandles og respekteres som kundenes 
eiendom og ikke brukes til andre formål enn forutsatt.

Rettferdig konkurranse.
Elektrogruppen støtter åpen og rettferdig 
konkurranse i alle markeder. Vi overholder alle 
gjeldende konkurranselover i alt vi foretar oss og 
unngår situasjoner der det finnes en risiko for at 
konkurransereguleringene kan brytes. Vi snakker 
ikke med konkurrenter om priser eller prinsipper for 
prissetting, deltakelse i anbudsrunder, kostnadene og 
kostnadsstrukturene våre, strategiske beslutninger og 
annen informasjon som ikke er offentlig og ikke burde 
være kjent for konkurrentene våre.

Bekjempelse av korrupsjon.
Virksomheten aksepterer ingen former for korrupsjon 
og jobber mot korrupsjon i alle former i både offentlig 
og privat sektor.

Vi skal verken tilby, gi, akseptere eller ta imot smøring 
eller andre utilbørlige fordeler. 

DEL 5

Regler for 
forretningspraksis
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Elektrogruppen skal følge FNs menneskerettigheter 
og ILOs kjernekonvensjoner når det gjelder etisk 
handel. Våre retningslinjer for etisk handel for 
Elektrogruppen beskriver dette i detalj.

Det er et overordnet mål at alle innkjøp av varer og 
tjenester fortrinnsvis skal skje gjennom virksomheter 
som har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår. Vi godtar 
ingen form for barnearbeid, tvangsarbeid eller slave-
arbeid hos våre leverandører, underleverandører og 
samarbeidspartnere.

Når vi velger leverandører, skal leverandørens arbeid 
med menneske-rettigheter og arbeidstakerrettigheter, 
bekjempelse av korrupsjon og arbeid innen klima og 
miljø, inngå som et av flere vurderingskriterier.

DEL 6

Leverandører og 
samarbeidspartnere

Elektrogruppen skal ha et sikkert og godt 
arbeidsmiljø som ikke går ut over medarbeidernes 
fysiske og psykiske helse, og som er preget av trivsel 
og respekt mellom alle ansatte.

Elektrogruppen skal drive sin virksomhet slik at de 
på verken kort eller lang sikt setter kunder, egne eller 
andre ansattes liv og helse i fare, eller forurenser og 
skader det ytre miljø.

DEL 7

HMS
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DEL 8

Samfunnsansvar
Elektrogruppen har et samfunnsansvar for å skape 
verdier for våre eiere, medarbeidere, kunder og 
samfunnet rundt oss.

Vi engasjerer oss ut over egen bedrift, og støtter opp 
i lokalsamfunnet som sponsor, samarbeidspartner og 
bidragsyter til lag og foreninger.

Arbeid med bærekraft og FNs bærekraftsmål.
Vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål, og arbeider 
målrettet med å integrere bærekraftsmålene inn i 
Elektrogruppens egen forretningsmodell og strategi.
Gjennom arbeid med vårt samfunnsansvar, skal 
Elektrogruppen bidra til en bærekraftig utvikling.  

Det er viktig for egen virksomhet og samfunnet vi er 
en del av. For oss ligger det konkurransekraft i å tenke 
bærekraft. Vi tror at vi kan gjøre en forskjell og bidra 
til et grønnere og mer bærekraftig samfunn gjennom 
bevisste handlinger. Vi bidrar med vår kompetanse, 
tjenester og de produkter som vi leverer. 

Vi er en miljøfyrtårnvirksomhet.
Elektrogruppen er miljøfyrtårnsertifisert som et 
ledd i å arbeide målrettet med å bedre våre miljø-
prestasjoner. Vi tar ansvar gjennom å jobbe etter 
et anerkjent rammeverk for å bidra til en grønnere 
fremtid.

Alle ansatte oppfordres til å varsle om brudd på de 
etiske retningslinjene og kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen dersom dette oppdages.

Fremgangsmåte ved varsling er beskrevet i prosedyre 
for varsling av kritikkverdige forhold.

Den som varsler skal ikke straffes. Vi vil ikke tolerere 
noen form for gjengjeldelse mot en person som i god 
tro har en bekymring knyttet til kritikkverdige forhold 
i vår virksomhet.

DEL 9

Varsling

Brudd på de etiske retningslinjene vil medføre en 
hensiktsmessig reaksjon, og i ytterste konsekvens 
kan det føre til oppsigelse eller avskjedigelse. 

I tilfeller der noe ulovlig har funnet sted, vil et brudd 
på retningslinjene kunne rapporteres til relevante 
myndigheter for videre etterforskning og tiltak.

DEL 10

Konsekvenser ved brudd
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Står du overfor et etisk dilemma, kan  
du stille deg følgende spørsmål:
 

• Er det lovlig?

• Føles det riktig?

• Ville jeg fortalt familie, kolleger  
eller venner om det jeg gjør?

• Tåler forholdet offentlighetens søkelys?

Dersom du svarer nei på ett av disse  
spørsmålene, er det sannsynligvis et 
brudd på de etiske retningslinjene.

DEL 11

Din etiske test

Er du i tvil?  
Spør din nærmeste

 leder om råd.
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