Etiske retningslinjer i
Skagerak Energi

1 FORMÅL
Konsernretningslinjer for etikk skal gi veiledning ved vanskelige vurderinger og bidra til å
fremme bevissthet om etiske problemstillinger hos alle som representerer Skagerak.
Retningslinje skal virke holdningsskapende og tydeliggjøre hva som forventes.

2 OMFANG
Retningslinjen gjelder for hele Skagerak konsernets virksomhet.

3 ANSVAR
Konserndirektør Organisasjon er eier av dokumentet "Konsernretningslinjer for etikk" og godkjenner
dette. HR-sjef Konsern er revisjonsansvarlig for dokumentet "Konsernretningslinjer for etikk", og har
ansvar for å gjennomgå og oppdatere dokumentet jevnlig, minimum én gang årlig.

4 ETTERLEVELSE
Ledere har et særskilt ansvar for å gjøre medarbeidere kjent med konsernretningslinjer, legge
forholdene best mulig til rette for etterlevelse og gå foran som gode rollemodeller. Leder har ansvar
for kontroll og oppfølging av etterlevelse. Brudd på konsernretningslinjer skal avviks behandles.

5 HANDLING
Skagerakkonsernets medarbeidere skal holde en høy etisk standard og på denne måten fremme
konsernets bærekraftige vekst. Egne medarbeidere og alle som opptrer på vegne av konsernet skal i
all sin forretningsvirksomhet overholde samfunnets lover og regler og opptre på en etisk og
bærekraftig måte. Konsernretningslinjer for etikk skal gi veiledning ved vanskelige vurderinger og
bidra til å fremme bevissthet om etiske problemstillinger hos alle som representerer Skagerak.

5.1 RESPEKT
Som ansatt i Skagerakkonsernet skal vi vise respekt overfor mennesker vi er i kontakt med i vårt
arbeid.
Dette omfatter blant annet:
5.1.1 Ikke-diskriminer
Skagerak Energi AS skal være en inkluderende arbeidsplass. Ingen skal diskriminere eller trakassere
andre medarbeidere, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter på grunnlag av religion,
kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, befolkningsgruppe, sivilstand, funksjonshemming eller
andre forhold.
5.1.2 Toleranse
Det skal vises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Hver
enkelt oppfordres til å delta i et mangfoldig arbeidsmiljø for på denne måten å bidra til at bredde- og
spisskompetanse sikrer god risikokontroll og varig verdiskaping.
5.1.3 Maktmisbruk og seksuell trakassering
Likebehandling og rettferdighet er gjeldende prinsipper i arbeidslivet.
Det er seksuell trakassering når en person blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og
opplever at det er en (opplevd) ubalanse i maktforhold mellom partene. Overgrep, trakassering og
annen upassende atferd er uakseptabelt.
5.1.4 Anti-prostitusjon
Skagerakkonsernets medarbeidere skal ikke bidra til prostitusjon og undertrykkelse gjennom kjøp av
sex.

5.1.5 Skagerak Energi jobber for helse, miljø og sikkerhet
Skagerak Energi sin ledelse skal arbeide aktivt for å bevisstgjøre og engasjere organisasjonen og de
enkelte medarbeiderne i HMS-spørsmål. Skagerak Energis medarbeidere har et personlig ansvar for å
etterleve gjeldende HMS-bestemmelser. Konsernets mål og organisering knyttet til HMS framgår av
Prinsippdokumentene Helse og Sikkerhet og Miljø og konsernets HMS-prosesser.
5.2 INTEGRITET
Skagerakkonsernets medarbeidere skal utvise integritet og følge god forretningsskikk i all virksomhet.
Med god forretningsskikk menes i denne sammenheng å opptre etisk både i forhold til konsernets
egne prinsipper og retningslinjer, samt samfunnets normer og regler. Brudd på disse forventningene
kan få betydelige konsekvenser for bedriften i form av økonomiske tap og tapt tillit, og det påhviler
hver enkelt å la hensynet til bedriften være styrende for de valg som foretas. Som ansatt skal vi sikre
at vi ikke kommer i et avhengighetsforhold til kunder, leverandører, myndigheter, meglere eller
andre interessenter som medfører at vi ikke kan ta beslutninger eller utføre arbeidet på uavhengig
grunnlag. Dersom vi kan oppfattes som inhabile i en situasjon, skal vi informere nærmeste
overordnede og sikre at det ikke blir reist spørsmål om egen og konsernets habilitet.
Dette omfatter blant annet:
5.2.1 Anti-korrupsjon
Det er i alle sammenhenger forbudt å bestikke, eller motta bestikkelser eller urimelige gaver fra,
kunder, leverandører, partnere, myndigheter eller andre interessenter. Skulle vi bli tilbudt noe som
kan oppfattes som en bestikkelse, skal det umiddelbart rapporteres til nærmeste overordnede. Det
er heller ikke tillatt å bruke konsulenter, agenter eller andre mellommenn til å kanalisere betaling til
noen av de nevnte interessenter. Konsernets regnskaper skal føres korrekt og nøyaktig i tråd med
gjeldende prinsipper og retningslinjer. Regnskapene er gjenstand for årlig ekstern revisjon.
5.2.2 Anti-hvitvasking
Medarbeidere skal motarbeide at konsernets transaksjoner kan benyttes av andre til å vaske penger.
5.2.3 Egenhandel
Ingen medarbeider skal dra nytte av Skagerakkonsernets interne informasjon og/ eller konfidensiell
informasjon som kan være til fordel for noen annen enn konsernet, ved å engasjere eller gi råd om
handel med finansielle instrumenter i aksje- eller obligasjonsmarkedet.
5.2.4 Leverandørkontakt
Medarbeideres adferd mot leverandører skal reflektere at leverandører betraktes som verdifulle
eksterne ressurser. Relasjoner med leverandører skal gi gjensidig forretningsmessig nytte. Alle
leverandører skal gjøres kjent med innholdet i konsernets prinsipper og retningslinjer for etikk, med
spesiell vekt på retningslinjer vedrørende gaver og annen form for kundepleie. Samhandlingen med
leverandører skal være strukturert og etterprøvbar og sikre likebehandling av leverandører. I
anbudsprosesser skal alle leverandører gis tilgang til lik informasjon, og bare den informasjon som er
nødvendig for å utarbeide et tilbud. Etter at kontrakt er undertegnet, skal ingen medarbeidere
informere valgt leverandør om andre leverandørers tilbud, innholdet i kontrakter med andre
leverandører, interne forhold i Skagerakkonsernet som er leverandøren uvedkommende eller interne
forhold som kan gi leverandøren fortrinn fremfor andre leverandører ved en senere anledning.
5.2.5 Gaver og bidrag til og fra forretningsforbindelser
Det er ikke anledning til personlig å motta gaver, herunder tilbud om varer eller tjenester til sterkt
rabattert pris, som har en ikke ubetydelig verdi. Ikke ubetydelig verdi skal forstås som verdi utover
det som av myndighetene er fastsatt som ikke skattepliktig. Dersom vi opplever å bli tilbudt gaver av
ikke ubetydelig verdi eller gaver som kan gi inntrykk av å svekke vår integritet fra forretningsforbindelser, er det plikt til å rapportere dette til nærmeste overordnede. Kostbare gaver som mottas

skal enten returneres eller registreres som en gave til konsernet. Rimeligere gaver som en flaske vin,
konfekt og lignende kan beholdes i et begrenset omfang – utover dette kan gavene loddes ut eller
fordeles blant de ansatte i avdelingen. Det er anledning til å motta rimelige gaver ved bryllup, eget 50
og 60 års jubileum og ved pensjonering. Utover dette er det anledning til å motta blomster eller
andre små oppmerksomheter ved fødsler, sykdom og lignende.
Julegaver gis normalt ikke – men det oppfordres til å sende individuelle julehilsener. Profilartikler kan
benyttes internt og eksternt i forbindelse med sommerhilsener, arrangementer og andre passende
anledninger for å bidra til felles identitet og merkevarebygging. For å sikre at profilartiklene som
benyttes ikke skal regnes som gave i skattemessig forstand skal de ikke være av ”særlig verdi”, være
utformet med reklame for øye, være produsert i et større antall eksemplarer og ha logo øyenfallende
plassert. Ingen kan i eget eller nærmeste families navn motta eller oppta lån, garantistillelser eller
lignende indirekte kredittgivning fra Skagerakkonsernets leverandører, kunder eller meglere, som blir
tilbudt i kraft av at man er ansatt i konsernet. Rabatter ved kjøp skal bare aksepteres dersom dette er
et ledd i en ordning som gjelder generelt for en større enhet, eventuelt alle ansatte. Ingen kan på
vegne av Skagerakkonsernet gi bidrag til politiske partier, organisasjoner eller andre grupperinger
eller særinteresser. Unntaket er sponsorater og veldedige bidrag på vegne av konsernet, dersom
disse ikke blir benyttet med det formål å unngå nulltoleranse for korrupsjon.
5.2.6 Representasjon
Se nærmere om retningslinjer for representasjon (myndighetsforhold, skatteregler med mere).
5.2.7 Nærstående parter
I størst mulig utstrekning skal det unngås at ektefeller, personer i fast bofellesskap eller familiemedlemmer i direkte oppad- eller nedadstigende linje arbeider innen samme enhet. De skal ikke
inneha stillinger hvor den ene er den andres nærmeste overordnede. Heller ikke kan personer i
slektskapsforhold, som beskrevet over, underskrive i fellesskap. Hver enkelt er forpliktet til å
underrette sin nærmeste overordnede om dette skulle være tilfelle. Som hovedregel skal vi velge
andre leverandører enn venner og familie ved kjøp av varer og tjenester. Ved kjøp fra nærstående
parter skal vi utvise stor varsomhet og alltid involvere innkjøpsavdelingen og nærmeste leder.
De vurderinger som gjøres i forbindelse med nærstående parter skal dokumenteres og vedlegges
personalarkiv.
5.2.8 Gaver til egne ansatte
I personalhåndboken vil det til enhver tid være en oversikt over hvilke anledninger vi gir oppmerksomhet i forbindelse med, samt beløpsgrenser og retningslinjer for gaven. Se nærmere om
retningslinjer for oppmerksomhet til ansatte.
5.3 LOJALITET
Hver medarbeider i Skagerakkonsernet skal utøve sin rolle i overensstemmelse med konsernets
visjon, verdier, strategi, prinsipper og retningslinjer. Vi skal gjøre oss kjent med disse og sørge for at
de etterleves i vårt daglige virke. Vi skal opplyse til nærmeste overordnede om eventuelle forhold
som kan svekke vår evne til å være, eller oppfattes som, lojal.
Dette omfatter blant annet:
5.3.1 Interessekonflikter
Hver enkelt plikter å unngå at personlige interesser står i veien for å ta objektive avgjørelser i
forbindelse med arbeidsoppgaver. Dette innebærer at vi ikke kan ha interesser i andre selskaper,
dersom disse interessene kan tenkes å svekke vår lojalitet til Skagerakkonsernet. Ansatte, eller
selskaper som i overveiende grad eies av ansatte, er også utelukket fra å delta i konkurranse om
levering av varer og tjenester til konsernet. Medarbeidere som er involvert i anskaffelser skal utvise
særskilt oppmerksomhet og uoppfordret varsle nærmeste overordnede dersom vedkommende har
personlig interesse i en sak, er i nær slekt med noen som har det, har vennskap med noen som har

det, eller når det er andre forhold som kan tilsi at det reises tvil ved vedkommendes habilitet. Ingen
skal ha annet lønnet erverv som griper inn i konsernets arbeidstid eller i vesentlig grad legger beslag
på arbeidskraften, med mindre annet er avtalt. Eksterne styreverv skal godkjennes av nærmeste
overordnede. Ingen skal involvere seg i aktiviteter som kan tenkes å fremme en konkurrent eller
forretningsforbindelses interesse på bekostning av Skagerakkonsernets interesser.
5.3.2 Taushetsplikt
Konfidensiell informasjon om konsernets virksomhet, eller sensitiv informasjon om ansatte eller
parter konsernet har et tillitsforhold til skal ikke tilkomme uvedkommende. Alle ansatte har
taushetsplikt til hva man får kjennskap til gjennom sin stilling og sitt arbeid i Skagerakkonsernet.
Dette gjelder også i forhold til våre forretningsforbindelser eller andre interessenters forhold, som vi
forstår eller burde forstå er av en slik karakter at det ikke vedkommer utenforstående.
Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre medarbeidere for hvem forholdet
anses uvedkommende, for eksempel i saker relatert til innsideinformasjon, anskaffelser eller av
personalmessig karakter. Alle plikter å utøve generell diskresjon ved oppbevaring og formidling av
informasjon om konsernets indre anliggender, ved at denne informasjonen ikke blir diskutert under
slike forhold at det kan overhøres av uvedkommende, og at man sikrer at taushetsbelagt informasjon
ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Alle ansatte skal skrive under på en taushetserklæring.
Taushetsplikten fortsetter etter at ansettelsesforholdet til Skagerakkonsernet er avsluttet.
5.3.3 Opptreden på vegne av konsernet
I alle sammenhenger der vi utad representerer Skagerak skal vi legge vekt på å opptre på en verdig
måte som inngir tillit til konsernet og oss selv. Når vi er i arbeid for Skagerakkonsernet har vi ikke lov
til å være påvirket av rusmidler som alkohol og narkotiske stoffer. Begrensede mengder alkohol kan
nytes når anledningen tilsier at dette er passende. Det forutsettes at forbruket ikke kombineres med
drift av maskiner, kjøring eller andre aktiviteter som er uforenlige med bruk av alkohol. Alle uttalelser
til massemedier om Skagerakkonsernets forhold skal gis av medarbeidere som er særskilt utpekt til å
uttale seg på konsernets vegne. Alle ansatte skal forholde seg til konsernets retningslinjer for
kommunikasjon. Tillitsvalgte kan uttale seg i kraft av sin funksjon som representanter for de ansatte.
Se nærmere om konsernprinsipper for kommunikasjon.
5.3.4 Plikt og rett til å si ifra og til å søke råd
Dersom en ansatt i Skagerak blir oppmerksom på eller mistenker uetiske eller kritikkverdige forhold i
virksomheten, har vedkommende rett og plikt til å rapportere dette. Slike forhold bør fortrinnsvis
varsles internt til leder eller dennes overordnede, vernetjeneste, øvrige tillitsvalgte eller BHT. Se
nærmere om retningslinjer for Beredskap og varsling. Dersom en ansatt i Skagerak er eller blir usikker
på betydningen av de etiske retningslinjer eller hva som er riktig atferd i lys av disse, skal
vedkommende søke råd hos sin leder. Se nærmere om retningslinjer vedrørende varsling.
5.3.5 Sosiale medier
Skagerak oppfordrer til bruk av sosiale medier når dette er hensiktsmessig og har sammenheng med
den ansattes arbeidsoppgaver. Bruk av sosiale medier til private formål skal ikke gå utover medarbeiderens arbeidsoppgaver. Ved bruk av sosiale medier skal personvernhensyn ivaretas på best
mulig måte. Det skal utvises aktsomhet ved publisering av bilder av personer eller andre personalopplysninger på nettet. Se nærmere om retningslinjer for bruk av sosial medier i personalhåndboken.
6 ARBEIDSPLASSEN
Skagerak Energi AS forplikter seg til å etterleve alle relevante arbeidsrettslige forpliktelser. Det skal
ikke under noen omstendigheter benyttes svart arbeidskraft, og alle former for sosial dumping skal
aktivt motarbeides. Skagerak Energi AS skal ha en aktiv miljøprofil, og etterleve alle relevante krav og
plikter som knytter seg til miljøvernlovgivning.

