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Formål 
 
Tinfos AS er medlem av UN Global Compact Norge. Gjennom dette forplikter vi oss til å følge FNs 10 
prinsipper for ansvarlig næringsliv. Prinsippene gir føringer for hvordan vi sikrer ansvarlig drift innen 
menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.  
 
I tillegg har Tinfos AS etablert sine egne Etiske Retningslinjer (Code of Conduct) som stiller krav til 
både oss selv, til våre leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med bærekraft og 
samfunnsansvar (ESG). 
 
For å sikre at våre forventninger angående bærekraft og samfunnsansvar (ESG) i prosjekter er 
formidlet til og forstått av våre leverandører, ønsker vi at leverandørene signerer en 
samsvarserklæring hvor de bekrefter at deres virksomhet følger en praksis i tråd med gjeldende 
lover, menneskerettighetene og Tinfos sine etiske retningslinjer. 
 
Samsvarserklæringen skal vedlegges alle forespørsler om tilbud i våre prosjekter, med krav om 
signert utgave i retur. Leverandørene bør allerede i forespørselsstadiet informeres om at signert 
samsvarserklæring vil være ett av vårer vurderingskriterier under tilbudsevalueringene i Tinfos. 
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Vi bekrefter at vår virksomhet følger gjeldende 
lovgivning, respekterer internasjonalt anerkjente 
menneskerettigheter og følger etiske standarder 
som samsvarer med prinsippene i denne 
samsvarserklæringen. Vi bekrefter samtidig at vi vil 
informere de virksomheter vi måtte engasjere som 
underleverandører i Tinfos sine prosjekter om at 
forventinger til etterlevelse av kravene til 
bærekraft- og samfunnsansvar (ESG) i denne 
samsvarserklæringen også gjelder for dem. 
 

1 MENNESKERETTIGHETER 

Vi respekterer og støtter menneskerettighetene for alle 

enkeltpersoner og interessenter som potensielt kan bli 

berørt av vår virksomhet, og vi tolerer ikke noen form for 

tvangsarbeid eller barnearbeid jfr. Arbeidsmiljøloven, 

FNs barnekonvensjon og ILO konvensjon No. 138. 

2 MILJØ 

Vi opptrer med ansvarlighet overfor interessenter som 

berøres av våre aktiviteter, og vi forplikter oss til å støtte 

føre-var-tilnærminger til miljøutfordringer. 

Vi bekrefter at vi gjør risikovurderinger med tanke på 

forurensningsfare fra vår aktivitet, og at vi etablerer 

tiltak for å forebygge, minimere, varsle og rydde opp 

akutte utslipp. Vi bekrefter at vår virksomhet håndterer 

og transporterer materiell og avfall på en trygg og 

miljømessig forsvarlig måte. 

Vi bekrefter at vi på forespørsel vil bidra til at Tinfos får 

kartlagt klima-avtrykk fra våre aktiviteter i sine 

prosjekter. 

3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

Vi har innført systematiske tiltak som sikrer at 

virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, 

utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 

eller i medhold av HMS-lovgivningen, og at vi har 

etablert en HMS-plan for våre aktiviteter på byggeplass. 

4 LIKE MULIGHETER OG ARBEIDSMILJØ 

Vår virksomhet tolerer ikke diskriminering av ansatte på 

grunn av alder, kjønn, seksuell legning, 

funksjonshemming, rase, nasjonalitet, politiske 

meninger, religion eller etnisk bakgrunn, samt all annen 

diskriminering forbudt ved lov. 

5 ARBEIDSLIV 

Vi respekterer ansattes rett til å danne og delta i 

fagforeninger, og anerkjenner arbeidstageres rett til å 

føre kollektive forhandlinger. Vi tolerer ikke at 

arbeidstakere utsettes for sosial dumping i betydningen 

av alvorlige brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, 

herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard 

eller at de tilbys lønn og andre ytelser som er 

uakseptabelt lave sammenliknet med hva arbeidstakere 

normalt tjener i samme land. 

6 PERSONDATA OG PRIVATLIV 

Vår virksomhet forplikter seg til å beskytte alle individers 

persondata i vårt daglige virke og forretningsvirksomhet. 

7 MISBRUK AV RUSMIDLER 

Som leverandør til Tinfos respekterer og etterlever vi 

prinsippene om å aldri være påvirket av alkohol eller 

andre rusmidler når vi er i arbeid for Tinfos, samt at vi 

avstår fra – og heller ikke oppmuntrer til – å bruke 

rusmidler på en måte som kan sette Tinfos eller vår egen 

virksomhet i et uheldig lys. 

8 RETTFERDIG KONKURRANSE 

Vår virksomhet overholder gjeldende konkurranselover, 

og vil ikke delta i konkurransebegrensende adferd, slik 

som pris- eller anbudssamarbeid og markedsdeling. 

9 KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 

Vi bekrefter at vår virksomhet ikke tolererer noen form 

for korrupsjon, inkludert tilretteleggingsbetalinger, også 

omtalt som smøring, eller «facilitation payments» på 

engelsk. 

10 AVVIKRAPPORTERING 

Vi bekrefter at observerte avvik fra disse etiske 
retningslinjene vil bli rapportert gjennom ordinære 
rapporteringskanaler for avvik i prosjektet. 
 
11 VARSLING 

Vi bekrefter at vi har blitt gjort kjent med at Tinfos har 

etablert en varslingskanal på sine nettsider 

www.tinfos.no. Varslingskanalen er ment for ansatte, 

konsulenter, leverandører og andre interessenter som 

har observert brudd med etiske retningslinjer i 

forbindelse med Tinfos sine aktiviteter. Alle varslinger 

via denne kanalen blir behandlet konfidensielt, og det er 

mulig å varsle anonymt om man ønsker det. 

For (Virksomhetsnavn): 
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