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Assemblins etiske retningslinjer for leverandører
Assemblins etiske retningslinjer for leverandører («leverandørkoden») beskriver de grunnleggende etiske og
forretningsmessige prinsipper som Assemblin krever at leverandører og øvrige forretningspartnere skal følge.
Disse etiske retningslinjer gjelder for alle Assemblins leverandører. Den gjelder for eksempel for leverandører
av tjenester (f.eks. underentreprenører, konsulenter og utleieforetak) og for leverandører av varer (f.eks.
grossister og produsenter).
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1

Innledning

Assemblins forretninger skal gjøres på en sunn og etisk forsvarlig måte. For Assemblin er det av helt
avgjørende betydning at våre leverandører forstår betydningen av disse etiske retningslinjene og på alle måter
alltid følger den.
Assemblin har dessuten valgt å følge prinsippene i FNs «Global Compact», som også er et viktig utgangspunkt
for innholdet i leverandørkoden.
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Viktige utgangspunkter

Leverandørenes virksomhet skal alltid og på alle måter drives i samsvar med til enhver tid gjeldende
lovgivning, på en forretningsmessig og etisk forsvarlig måte og dessuten for øvrig i samsvar med denne
leverandørkoden. Leverandørene skal også påse at alle aktører i egen leverandørkjede oppfyller disse kravene.
Leverandørkoden angir et minstenivå, noe som innebærer at den skal følges selv om den strekker seg lenger
enn gjeldende lovgivning.
Disse etiske retningslinjene gjelder for alle Assemblins leverandører, så vel leverandører av tjenester (f.eks.
underentreprenører, konsulenter og utleieforetak) som leverandører av varer (f.eks. grossister og
produsenter).

3

Arbeidsmiljø

Assemblin er en av initiativtakerne til byggebransjens prosjekt «Hold nullen». Leverandørens ansatte og
ansatte hos underleverandører skal sikres arbeidsforhold som oppfyller krav i henhold til lov og kollektivavtale.
Alle slike personer skal alltid ha sikre og trygge arbeidsforhold, minst i samsvar med bransjepraksis.
Arbeidsmiljøet hos leverandøren skal være fritt for diskriminering og fritt for krenkelser, inklusive krenkelser
på grunn av rase, kjønn, religion, seksuell legning eller etnisitet. Assemblin krever også at leverandøren
opprettholder en nulltoleranse mot seksuell trakassering og mot mobbing. Barne- og tvangsarbeid er
naturligvis strengt forbudt, og ikke minst viktig er det at leverandøren, akkurat som for øvrige forpliktelser i
denne leverandørkoden, påser at også underleverandører oppfyller disse kravene.
Vi forventer oss at leverandøren arbeider aktivt for å øke likestilling og mangfold.

4

God forretningsetikk

Leverandøren forplikter seg til alltid å følge de lover og regler som gjelder for leverandøren og den virksomhet
leverandøren driver. Merk at leverandørkoden utgjør et minstenivå, og at den således skal oppfylles selv om
lokale lover og regler er mindre strenge.
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Leverandører forplikter seg til aldri å gi, ta, utlove eller kreve bestikkelser. Verken direkte eller gjennom annen.
Leverandøren forplikter seg til aldri å iverksette konkurransebegrensende tiltak eller medvirke i eller til
konkurransebegrensende samarbeid. Det er ulovlig å samarbeide med andre på en måte som gjør at den frie
konkurransen settes ut av spill eller forvris. Alt samarbeid med konkurrenter om priser, markeder, anbudgiving
osv. er forbudt i henhold til lov.
Leverandøren forplikter seg til å påse at eventuelle interessekonflikter (f.eks. at slekt, familie eller nære venner
er ansatt i Assemblin) rapporteres til Assemblin og iverksette tiltak (f.eks. anvendelse av det såkalte
farfarsprinsippet) for å unngå mistanker om at annet enn rent forretningsmessige overveielser påvirker
relasjonen med Assemblin.
Leverandøren forplikter seg til å behandle all informasjon om Assemblins priser og vilkår som strengt
konfidensielle. Likeledes all informasjon om kommende eller pågående forhandlinger og anbud. Loven om
bedriftshemmeligheter begrenser også den måten leverandøren kan bruke informasjon på.
Leverandørens fakturaer og bilag skal være fullstendige og korrekte og virkelig gjenspeile alle
forretningstransaksjoner.
Leverandøren forplikter seg til alltid å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende
personvernlovgivning.
Leverandøren forplikter seg til ikke å medvirke til hvitvasking og til ikke å ha forretningsforbindelser med
aktører som er gjenstand for internasjonale sanksjoner, eller som medvirker til hvitvasking.
Leverandøren skal inneha nødvendig tillatelse og sertifikat for de oppdrag som utføres for Assemblin og for å
drive sin virksomhet. Hvis ikke annet er avtalt, gjelder mellom leverandøren og Assemblin ABT-U 09 for
oppdrag som underentreprenør, ABK 09 for konsuletoppdrag og ABM 07 for leveranser av varer. Leverandøren
skal ha forsikringsvern minst i samsvar med disse standardavtalene.
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Miljø

Assemblin arbeider for å forebygge og stadig redusere de negative konsekvensene selskapets virksomhet kan
ha på miljøet. Vi krever det samme av våre leverandører. Leverandøren skal drive sin virksomhet på en
miljømessig bærekraftig måte og skal etterleve eller overtreffe de krav som finnes i lover, regler og
internasjonale overenskomster når det gjelder reduksjon av emisjoner og utslipp i luft, land og vann.
Leverandørens virksomhet og tjenester skal utformes slik at energi, naturressurser og råmateriale brukes
effektivt, og at mengden avfall og restprodukter minimeres. Leverandøren skal unngå materiale og metoder
som ikke er utprøvd eller innebærer risikoer for miljøet når det finnes andre tilgjengelige og egnede alternativ.
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Kontroller av leverandørkodens etterlevelse

Assemblin har rett til uten erstatningskrav fra leverandøren å kontrollere leverandørens etterlevelse av
leverandørkoden. Leverandøren forplikter seg derfor til, hvis Assemblin krever det, å svare på spørsmål
(muntlig eller skriftlig, f.eks. gjennom et standardisert spørreskjema) og levere nødvendige bilag som
etterspørres. Leverandøren forplikter seg videre til å bistå Assemblin i kontroller eller revisjoner hos
leverandøren.
Assemblin medvirker gjerne til å forbedre leverandørens (så vel som Assemblins eget) arbeid i spørsmål som
behandles i denne leverandørkoden, og stiller derfor om mulig opp som sparrings- og diskusjonspartner i
aktuelle spørsmål.
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Overtredelser av leverandørkoden

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av denne leverandørkoden har Assemblin rett til å avslutte alle
forretningsrelasjoner med leverandøren. I den grad en overtredelse er mindre alvorlig, skal en anmodning om
retting fremsettes før slik heving.
Som nevnt ovenfor er Assemblin klar til å samarbeide om forbedringstiltak. Ved mindre alvorlige overtredelser
er det derfor iblant også et alternativ sammen med Assemblin, hvis det er hensiktsmessig, å utarbeide
tiltaksplaner med oppfølgingsmuligheter.
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Rapportering av mistenkte overtredelser

Assemblin oppfordrer deg til å melde mistenkte overtredelser av denne leverandørkoden til Assemblin.
Melding kan gis til Assemblin-selskapets innkjøpssjefer, til administrerende direktør i respektive Assemblinselskap eller til Assemblins sjefjurist.
Alle meldinger tas på største alvor og undersøkes. Assemblin aksepterer ikke negative konsekvenser for
personer som i god tro og med ærlige hensikter har rapportert mistenkte overtredelser.
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Revisjon og distribusjon

Assemblins sjefjurist sikrer at denne leverandørkoden granskes og revideres årlig, for aå etterleve Assemblins
forretningskrav. Konsernledelsen i Assemblin har ansvar for årlig å granske og godkjenne den reviderte koden.
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