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Innledning
Disse prinsippene for leverandøratferd er nedfelt for å sikre trygge
arbeidsforhold gjennom hele KONGSBERGs leveransekjede og sikre
at arbeidstakere behandles med respekt og verdighet, upartisk og
rettferdig, at forretningsvirksomheten er miljøvennlig, og at forretningsvirksomheten foregår i samsvar med internasjonalt anerkjente
prinsipper og relevante internasjonale konvensjoner (inkludert UN
Global Compact, ILO-konvensjonene, OECD retningslinjer for multinasjonale selskaper, FNs retningslinjer for handel og menneskerettigheter, og FN-konvensjonen for barns rettigheter.
KONGSBERG forventer at alle leverandører opptrer i henhold til
disse prinsippene.
For å redusere KONGSBERGs driftsrisiko gjennomfører vi regelmessige evalueringer og revisjoner av våre leverandører.
KONGSBERG forventer at våre underleverandører gjør seg kjent
med våre verdier som er tilgjengelig på www.kongsberg.com
KONGSBERG søker å håndheve disse prinsippene ut fra en partnerskapstilnærming til leverandørene. KONGSBERG vil derfor:
• Aktivt å søke kontinuerlig forbedring fra leverandørenes side innenfor områdene som dekkes av disse prinsippene. Hvis leverandørene
ikke retter seg etter standarden i disse prinsippene, er KONGSBERGs
generelle policy å oppmuntre til forbedring, ikke å oppheve
kontrakten.
• Oppmuntre fremfor å straffe leverandører som identifiserer praksis/
aktiviteter som ikke er i tråd med standarden (hos dem selv eller
sineunderleverandører) og som er villige til å søke forbedringer
• Akseptere en lignende etisk forretningsstandard som et rimelig
alternativ for leverandører som allerede arbeider for å oppnå en
lignende standard.
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1. Nasjonale lovverk
KONGSBERGs leverandører må i alle sine aktiviteter operere fullt ut i
samsvar med de lover, regler og forskrifter som gjelder i landene der
de har sitt virke. I de tilfellene der gjeldende nasjonale lover og disse
prinsippene gjelder samme forhold, og de ikke er innbyrdes motstridende, skal den høyeste standarden gjelde.
I de tilfellene der kravene i disse prinsippene er i konflikt med
gjeldende nasjonal lovgivning i den forstand at det vil utgjøre et
brudd på gjeldende nasjonale lover å anvende disse prinsippene,
skal den høyeste standarden som samsvarer med gjeldende nasjonal
lovgivning, gjelde.

2. Menneskerettigheter
Det forventes at leverandørene:
• Støtter, respekterer og opptrer i tråd med FNs retningslinjer for
handel og menneskerettigheter.
• Sikrer at de ikke er delaktige i krenkelser av menneskerettighetene.

3. Arbeidstakeres rettigheter
Leverandørene forventes å forplikte seg til å holde i hevd arbeidstakeres rettigheter, og til å behandle sine arbeidere med verdighet
og respekt slik dette oppfattes av det internasjonale samfunnet.
Arbeidstakeres rettigheter er definert i Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILOs) konvensjoner. Kravene er:

3.1 Fritt valg av arbeid1
Tvangsarbeid, slaveri, slavekontrakter eller ufrivillig fengselsarbeid
må ikke forekomme. Alt arbeid skal være frivillig, og arbeidstakerne
skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid. Arbeidstakere skal ikke avkreves å levere inn/deponere offentlig
godkjent legitimasjon, pass eller arbeidstillatelse for leverandøren
eller rekrutteringsagenten som en betingelse for ansettelse.

3.2 Unngåelse av barnearbeid2
Barn skal ikke brukes som arbeidskraft. Begrepet «barn» omfatter
enhver person under 15 år (eller 14 der landets lover sier det), eller
under skolepliktig alder, eller under landets fastsatte minimumsalder
for sysselsetting, avhengig av hvilken aldersgrense som er høyest.
Arbeidere under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter unge arbeidstakeres helse eller sikkerhet i fare. I de tilfellene der yngre arbeidstakere er underlagt lover om obligatorisk skolegang, kan de bare
arbeide utenom skoletiden.
I de tilfellene der barnearbeid forekommer, skal bedriftene utvikle
programmer for en overgangsordning der barnet det gjelder får
adgang til eller kan fortsette å motta kvalitetsundervisning til han
eller hun ikke lenger er et barn.

ILO-konvensjon nr. 29 (om tvangsarbeid) og 105 (om avskaffelse av tvangsarbeid).
ILO-konvensjon 138 (om minstealder for adgang til sysselsetting), FNs konvensjon om barns rettigheter, Art. 31 (om fritid, lek og
kulturelle aktiviteter) og Art. 32 (om barnearbeid)

1

2
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3.3 Arbeidstid3
Arbeidsuken skal ikke gå ut over det maksimale timeantallet som er
fastsatt i det nasjonale lovverket.
Ukentlig arbeidstid skal ikke regelmessig overstige mer enn 48
timer.
Overtid skal være midlertidig og frivillig. Anbefalt maksimum
overtid er 12 timer per uke, dvs. at den totale arbeidsuken inkludert
overtid ikke skal overskride 60 timer. Unntak fra dette aksepteres når
det reguleres ved kollektivt fremforhandlet avtale.
Alt overtidsarbeid skal være frivillig, med følgende unntak:
• Hvis bedriften inngår en kollektiv forhandlingsavtale fritt fremforhandlet med arbeidstakerorganisasjoner som representerer en
betydelig del av arbeidsstokken, da kan den kreve overtidsarbeid i
samsvar med en slik avtale for å dekke kortsiktige forretningsbehov.
Arbeidstakerne skal innvilges minst én fridag i løpet av en
syvdagers uke.

3.4 Lønn og ytelser4
Lønnen som betales for en normal arbeidsuke skal alltid ligge minst
på minstelønnsnivået som er fastsatt ved lov eller av bransjen, og skal
være tilstrekkelig til å dekke arbeidstakernes grunnleggende behov og
gi en viss disponibel inntekt.
Arbeidstakere skal kompenseres for overtid i samsvar med nasjonale lover, til satser som ligger over den alminnelige timelønnen.
Lønnstrekk skal ikke være tillatt som disiplinærtiltak.
Grunnlaget for lønnsutbetalingen skal spesifiseres i rett tid med en
lønnsslipp eller tilsvarende dokumentasjon.
Alle arbeidere skal inneha skriftlig kontrakt som beskriver deres
arbeidsbestemmelser og lønnsutbetaling før arbeidet tar til, og i et for
den ansatte et forståelig språk.

3.5 Human behandling
Leverandørens disiplinære retningslinjer og prosedyrer skal være
klart definerte og tydelig formidlet til arbeidstakerne. Hard eller
inhuman behandling skal ikke forekomme, herunder seksuell trakassering, seksuelt misbruk, fysisk avstraffelse, fysisk tvang, mentalt
eller fysisk press eller verbal utskjelling av arbeidstakere: det skal
heller ikke trues med slik behandling.
Leverandører skal etterleve reglene som er nedsatt av US Federal
Acquisition Regulation og UK Modern Slavery Act i forbindelse med
menneskehandel.

3.6 Ikke-diskriminering5
Leverandører skal ikke diskriminere på grunnlag av kjønn, rase, religion, kjønn, hudfarge, alder, etnisitet, funksjonshemning, graviditet,
politisk tilhørighet, fagforeningsmedlemskap eller familiestatus ved
ansettelser eller i forbindelse med saker som gjelder arbeidsforholdet,
for eksempel forfremmelse, påskjønnelser og tilgang til opplæring.
Arbeidstakere eller potensielle arbeidstakere skal heller ikke utsettes
for medisinske undersøkelser som kan brukes på en diskriminerende
måte.
ILO-konvensjon nr. 1 (om arbeidstid)
ILO-konvensjon nr. 131 (om fastsettelse av minstelønn)
5
ILO-konvensjon nr. 100 (om likelønn) og 111 (om diskriminering i sysselsetting og yrke).
3
4
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3.7 Organisasjonsfrihet
Åpen kommunikasjon og direkte samhandling mellom arbeidstakere
og ledelse er de mest effektive måtene å løse problemer som gjelder
arbeidet og avlønningen på.
Leverandørene må respektere arbeidstakernes rett til å organisere
seg, til å melde seg inn i arbeidstakerorganisasjoner eller la det være,
til å søke representasjon, gå inn i arbeiderråd i samsvar med nasjonal
lovgivning, osv.
Arbeidstakerne skal kunne kommunisere fritt med ledelsen om
arbeidsforholdene, uten frykt for represalier, trusler eller trakassering. I de tilfellene der organisasjonsfrihet og/eller kollektive forhandlinger er begrenset under nasjonal lovgivning, skal leverandøren gi
sine ansatte lov til fritt å velge sine egne representanter.

3.8 Fast ansettelse
Betingelser for ansatte under internasjonale konvensjoner, nasjonale
lover og reglement for fast ansettelse skal ikke unngås gjennom benyttelse av korttidskontrakter (som arbeidskontrakt, tilfeldig arbeid eller
dagarbeid) eller andre arbeidsforhold.
Varighet og innhold i programmer for lærlinger skal være klart
definert.

4. Helse og sikkerhet
4.1 Sikkerhet på arbeidsplassen6
Arbeidstakeres eksponering for potensielle sikkerhetsrisikoer skal
reduseres til et minimum gjennom god design, ingeniørarbeid og
administrative kontroller, preventivt vedlikehold og sikre arbeidsprosedyrer, samt kontinuerlig sikkerhetsopplæring. I de tilfellene
der det ikke er mulig å kontrollere farene tilstrekkelig gjennom slike
tiltak, skal arbeidstakerne utstyres med egnet og godt vedlikeholdt
verneutstyr. Arbeidstakere skal ha regelmessig helse- og sikkerhetsopplæring. Arbeidstakere skal ikke refses for å melde fra om bekymringer som gjelder sikkerhetsforhold.

4.2 Kriseforberedelser
Kritiske situasjoner og hendelser skal identifiseres og vurderes, og
konsekvensene reduseres til et minimum ved at det iverksettes kriseplaner og prosedyrer for krisehåndtering, inkludert kriserapportering,
varsling av ansatte, evakueringsprosedyrer, opplæring og øvelser for
arbeidstakere, egnet utstyr til å oppdage og slukke branner, tilstrekkelige (nød)utganger samt planer for hvordan produksjonen kan
gjenopptas etter en eventuell krise.

4.3 Yrkesskader og -sykdommer
Det skal være opprettet prosedyrer og systemer for å forebygge,
håndtere, spore og rapportere yrkesskader og -sykdommer, inkludert bestemmelser som oppmuntrer arbeidstakeren til å rapportere,
klassifisere og registrere tilfeller av skader og sykdom, yte nødvendig
medisinsk bistand, undersøke saker og iverksette tiltak for å fjerne
årsakene, og til å hjelpe arbeidstakerne tilbake til arbeidet.

6

7

ILO Convention 155 and Recommendation 164

Kongsberg Gruppen ASA – Prinsipper for leverandøratferd

© 2018 KONGSBERG - All rights reserved.

4.4 Sanitære forhold, mat og husly
Arbeidstakerne skal gis enkel tilgang til rene toaletter, drikkevann
og hygienisk tilberedning og oppbevaring av mat, samt muligheter
til å spise. Arbeidsbrakker som tilbys av leverandøren eller en arbeidsagent, skal holdes rene og i sikker stand og utstyres med egnede
nødutganger, varmt vann til bad eller dusj, tilstrekkelig oppvarming
og ventilasjon, samt rimelig personlig plass og rimelige muligheter for
å gå inn og ut.

5. Kvalitet og kontinuerlig forbedring
KONGSBERGs målsetting er å levere kvalitet i verdensklasse i alt vi gjør,
samt å søke kontinuerlig forbedringer.
Vi forventer at våre leverandører samarbeider åpent med oss om å
søke best mulig kvalitet og kontinuerlig forbedring av virksomhet og
produkter.
Vi forventer at våre leverandører, når mulig, følger ISO 9001.

6. Miljøet
Vi forventer at våre leverandører har en føre-var-tilnærming til miljø
og klima. Ved tilvirking av varer skal negative konsekvenser for lokalsamfunn, miljø og naturressurser reduseres til et minimum, samtidig
som den allmenne helse og sikkerhet ivaretas på en sikker måte.

6.1 Hindre forurensning og ressursbegrensning
Alle typer avfall, inkludert kloakkvann og energi, skal reduseres eller
elimineres ved kilden eller gjennom praksiser som produksjonsendringer, prosesser for vedlikehold og anlegg, utskiftning av materialer, konservering, gjenvinning og gjenbruk av materialer.

6.2 Farlige stoffer
Kjemiske og andre materialer som utgjør en fare hvis de slippes ut i
miljøet, må identifiseres og behandles på en måte som gjør dem sikre
å håndtere, flytte, lagre, bruke, gjenvinne, gjenbruke og fjerne.

6.3 Kloakkvann og fast avfall
Kloakkvann og fast avfall som genereres fra operasjoner, industrielle
prosesser og sanitæranlegg skal karakteriseres, overvåkes, kontrolleres, og behandles som foreskrevet i relevante lover og regler før det
slippes ut eller avhendes.

6.4 Utslipp til luft
Utslipp til luft av flyktige organiske kjemikalier, aerosoler, etsende
stoffer, partikler, kjemikalier som fortynner ozonlaget, samt biprodukter fra forbrenningsoperasjoner, skal karakteriseres, overvåkes,
kontrolleres og behandles slik det er påkrevet i relevante lover og
regler, før utslippet.

8

Kongsberg Gruppen ASA – Prinsipper for leverandøratferd

© 2018 KONGSBERG - All rights reserved.

6.5 Klimagasser
Det forventes at leverandørene identifiserer, måler og rapporterer
klimagasser som genereres under driften. Det bør utarbeides mål og
planer for hvordan utslippene av klimagasser kan reduseres.

6.6 Vann
I områder der ferskvann er en knapp ressurs, forventes det at våre
leverandører finner måter å måle og opplyse om bruken av ferskvann
på. Det bør også utarbeides planer for å redusere bruken av ferskvann
i driften.

6.7 Bærekraftige teknologier
Det forventes at leverandørene fremmer utvikling og bruk av
bærekraftige teknologier, f.eks, å velge bærekraftige teknologier og
komponenter i sine egne produksjonsprosesser, og bestreber seg på å
øke bruken av teknologi som reduserer miljøskadelig fotavtrykk.

6.8 Miljøtillatelser og rapportering
Alle nødvendige miljøtillatelser, godkjenninger og registreringer må
innhentes, vedlikeholdes og holdes oppdatert, og alle krav som gjelder
drift og rapportering, må overholdes.

7. Forretningsetikk og integritet

Leverandørene og deres agenter må opprettholde den høyeste etiske
standard, inkludert:

7.1 Anti-korrupsjon
Leverandøren skal etterleve lover og forskrifter relater til bestikkelser,
korrupsjon, svindel og all annen ulovlig virksomhet. Leverandøren
skal ikke tilby, be om, akseptere eller motta noen slags utilbørlig
fordel, tjeneste eller intensiv til/fra offentlige myndigheter, internasjonale organisasjoner, eller andre tredjeparter for å skaffe eller
beholde bedrifts- eller virksomhetsmessige fordeler, ei heller personlige fordeler. Dette gjelder om denne fordelen blir tilbudt direkte eller
indirekte gjennom en mellommann. Leverandøren skal ikke, hverken
bevisst eller ubevisst, søke etter å få tilgang til informasjon som kan gi
en utilbørlig fordel.
Leverandøren skal ikke, hverken direkte eller indirekte, tilby, gi
eller akseptere gaver, representasjon eller utgiftsdekning som kan
gi, eller bli oppfattet som en urettmessig fordel i tilknytning til en
persons stilling, arbeidsoppgaver eller oppdrag, med mindre gaven
er av beskjeden verdi. Representasjon, gaver eller utgiftsdekning
skal aldri gis eller tas i forbindelse med en budgivningsprosess eller
kontraktsforhandling. Unntaket er en normal representasjon når det
er et legitimt forretningsformål og kostnadene holdes innenfor rimelighetens grenser. Kontanter eller kontantekvivalenter skal ikke tilbys
eller gis.
Leverandører skal ikke sponse politiske partier eller politikere i
forbindelse med kontrakten inngått med KONGSBERG. Enhver form
for lobbyvirksomhet må skje i samsvar med gjeldende lover.

9
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7.2 Åpenhet om forretningsinformasjon
Informasjon som gjelder forretningsaktiviteter, struktur, økonomisk
situasjon og resultater, skal legges frem i samsvar med gjeldende
forskrifter og rådende praksis i bransjen.

7.3 Åndsverk
Åndsverksrettigheter skal respekteres; beskyttelse av teknologi og
kunnskap skal foregå ved å opprettholde et system for sikker behandling, overføring, lagring og makulering av informasjon.

7.4 Konkurranse
Leverandører skal alltid opptre på en ærlig og seriøs måte overfor
konkurrenter. Leverandøren skal ikke forårsake eller være en del
av brudd på gjeldende konkurranselover og regelverk, som ulovlig
samarbeid om priser eller illegal markedsdeling.

7.5 Personvern
Leverandøren skal respektere de ansatte og tredjeparts retningslinjer,
og skal registrere og/eller overvåke personalopplysninger i samsvar
med gjeldende lovgivning.
Hvis leverandøren håndterer personalopplysninger på vegne av
KONGSBERG, forventes det at leverandøren signerer en databehandlingsavtale. Slik avtale regulerer leverandørens forpliktelser til å
behandle persondata i samsvar med gjeldende lovgivning.
KONGSBERGs personvernerklæring og den offentlige versjonen av
KONGSBERGs Binding Corporate Rules (BCR) for informasjon knyttet
til KONGSBERGs håndtering av personlige data, finnes på kongsberg.
com. BCR er etablert for å overholde gjeldende databeskyttelse-lovgivningen, inkludert EUs generelle databeskyttelses-regulering
(GDPR).

7.6 Hvitvasking av penger og skatteforpliktelser
Våre leverandører skal ta avstand fra alle former for hvitvasking av
penger, og treffe foranstaltninger for å forhindre at finansielle transaksjoner blir brukt av andre for å hvitvaske penger.
Leverandøren skal rapportere og betale sine offentlige skatter og
avgifter i henhold til de gjeldende lov-kravene.

7.7 Åpenhet om forsvarsindustri
Hos leverandører av komponenter til militære produkter, skal det
være åpenhet overfor ledelse og den enkelte medarbeider om at
leverandøren inngår i forsvarsindustriens verdikjede.
Hvis leverandøren er gitt tilgang til gradert informasjon, må de
nødvendige sikkerhetsavtaler, klareringer og autorisasjoner være på
plass.

10
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7.8 Konflikt mineraler
Forbud og restriksjoner knyttet til kjøp av farlige stoffer og «konflikt
mineraler» reguleres i lovverk og det stilles krav om oppfølging av
dette fra kunder. KONGSBERG følger disse lovkravene og forventningen fra kundene.
«Konflikt mineraler» omfatter mineralene tinn, tantal, wolfram
(tungsten) og gull (inkludert deres derivater) som er utvunnet i Den
demokratiske republikk Kongo eller tilstøtende stater. For å følge opp
ansvarlig innkjøp av disse mineralene forventer KONGSBERG at sine
leverandører har rutiner og prosedyrer på plass som omfatter:
• Gjennomføring av hensiktsmessige undersøkelser i opprinnelseslandet for «konfliktmineralet» når mineralet benyttes i produkter som
inngår i leveranser til KONGSBERG.
• Risiko analyse og prosedyre for å avhjelpe uakseptable forhold
knyttet til utvinningen av mineralene
• Gjennomføring av nødvendige undersøkelser (due diligence, med
referanse til OECD/RMI retningslinjer eller lignende) for å fastslå om
mineralene kjøpt fra disse landene direkte eller indirekte er knyttet
til væpnede konflikter i landet.

7.9 Sanksjoner, svartelister eller land underlagt boikott
bestemmelser
Leverandører skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at hverken
de eller deres leverandører er involvert i forretning med parter som
kan ha sanksjoner, være svartelistet eller operer i land som er svartelistet. KONGSBERG skal umiddelbart underrettes om alle slike avvik.

7.10 Interessekonflikter
Vi forventer at våre leverandører søker å unngå potensielle interessekonflikter. Hvis slik konflikt likevel skulle oppstå må det umiddelbart
rapporteres til KONGSBERG for å søke samarbeid om å løse dette.

8. Iverksettelse og administrasjon
8.1 Administrasjonssystem
Det forventes at leverandørene tar i bruk eller etablerer et styringssystem i forbindelse med disse prinsippene. Styringssystemet må være
utformet med tanke på å sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes, at prinsippene overholdes, og at eventuell driftsmessig risiko
i forbindelse med prinsippene identifiseres og reduseres. Det bør også
legge til rette for kontinuerlige forbedringer.

8.2 Ansvar
Leverandøren bør utpeke en person i en overordnet stilling, som skal
ha ansvar for å sikre at disse prinsippene overholdes.

8.3 Adgang til verifisering
I tilfelle anmeldte og uanmeldte kontroller av leverandøren for
å bekrefte at kravene i dette dokumentet blir overholdt, skal
KONGSBERG-personell, KONGSBERGs kunde eller KONGSBERGs
konsulenter ha ubegrenset adgang til alle deler av lokalene der det
utføres arbeid under kontrakten. Dette gjelder også arbeid som
utføres i underleverandørenes lokaler.
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8.4 Dokumentasjon
Det forventes at leverandøren utarbeider tilstrekkelig dokumentasjon
på at kravene i prinsippene blir overholdt.

8.5 Formidling av prinsippene
Det forventes at leverandørene formidler innholdet i disse prinsippene til alle arbeidstakere, leverandører eller underleverandører i
leveransekjeden. Leverandørene bør iverksette tiltak for å sikre at
deres leverandører og underleverandører overholder kravene i prinsippene. Leverandørene bør også legge til rette for at medarbeidere
kan rapportere om eller drøfte eventuelle brudd konfidensielt.

8.6 Varsling, spørsmål og rapportering av bekymringer
Våre leverandører skal ha et system for rapportering og håndtering
av varslinger, inkludert brudd på disse prinsippene, og skal uten forsinkelser skriftlig informere KONGSBERG om alle varslinger relatert til
forretning med KONGSBERG. KONGSBERG forventer fullt samarbeid
i forhold til etterforskning av saken. Leverandørene skal ikke utøve
noen form for gjengjeldelse overfor varsler eller den som måtte bistå
varsler. Våre leverandører skal implementere programmer som sikrer
konfidensialitet og beskyttelse av varslerne.
Spørsmål eller rapportering av bekymringer kan gjøres til
ethics@kongsberg.com eller anonymt til KONGSBERGs web-baserte
varslingskanal på: https://kongsberg.whistleblowernetwork.net.

8.7 Dokument historikk
REVISJON

DATO

Første

19MAI2011

ENDRINGSBESKRIVELSE

utgivelse
A

18AUG2015

Implementert pkt. 6.8 Konflikt Mineraler

B

05SEP2018

Implementert nye krav i følgende punkter:
3.4: Skriftlig kontrakt
3.5: Etterlevelse av regelverket fastsatt av US
Federal Acquisition Regulation og UK Modern
Slavery Act i forhold til menneskehandel
3.8: Fast ansettelse
4.1: Helse og sikkerhetsopplæring
5: Kvalitet og kontinuerlig forbedring
7.5 Personvern
7.6 Skatteforpliktelser
7.9 Sanksjoner, svartelister eller land underlagt
boikottbestemmelser
7.10 Interessekonflikter
8.6 Varsling, spørsmål og bekymringsmeldinger
Klargjøring av tekst generelt i dokumentet.
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