
 

Leverandørerklæring Østfold Energi AS  21.2.22  
 

 

Retningslinjer for ansvarlige innkjøp - 

Leverandørerklæring 
Østfold Energi er en fornybarprodusent- og utvikler. I dag er formålet vårt å produsere ren fornybar energi og 

skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Eierne våre er Viken fylkeskommune og alle kommunene i 

Østfold, og en betydelig andel av verdiskapningen vår går tilbake til samfunnet.  

Målet med dette dokumentet er å sikre at alle leverandører og potensielle leverandører til Østfold Energi 

etterlever grunnleggende krav til miljø, etiske og sosiale retningslinjer. Ved å undertegne dette dokumentet 

forplikter leverandøren seg til å følge de samme retningslinjene og til å dokumentere etterlevelse når Østfold 

Energi måtte be om det.  

Dette dokumentet gjelder for alle Østfold Energis leverandører, underleverandører, konsulenter/ innleid 

personell, forretningspartnere og representanter som opptrer på leverandørens vegne. 

Bærekraft 

Som leverandør til Østfold Energi vil vi drive vår 

virksomhet i tråd med bærekraftige strategier og 

oppfordre til dialog for å oppnå bærekraft i vårt 

lokale miljø og med våre partnere/ 

underleverandører.  

 

Utslipp, miljøhensyn og naturmangfold 

Som leverandør til Østfold Energi vil vi levere 

miljøsertifiserte produkter når disse finnes. Vi vil 

arbeide i samsvar med anerkjente 

miljøstyringsprinsipper og til enhver tid søke å 

forbedre oss på disse områdene. Vi vil overholde 

utslippstillatelser og nasjonale lover og forskrifter 

på miljøområdet. Vi vil arbeide for å oppnå 

energieffektivitet, ivareta naturmangfoldet og 

minimere skadelige utslipp og avfallsproduksjon i 

et livsløpsperspektiv.  

 

Overholdelse av lover og forskrifter 

Som leverandør til Østfold Energi vil vi overholde 

alle gjeldende lover og forskrifter i vårt hjemland. 

Vi vil dessuten overholde alle gjeldende lover og 

forskrifter i de landene vi driver virksomhet i.  

 

Menneskerettigheter, ansattes rettigheter, 

barnearbeid, arbeidstid og tvangsarbeid 

Som leverandør til Østfold Energi skal vi og våre 

underleverandører respektere grunnleggende 

menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og 

folkerettens regler som er knyttet til leveransen, 

herunder relevante FN-vedtak som Norge er 

forpliktet av. Vi plikter å påse at vi eller 

underleverandøren ikke kan knyttes til aktiviteter 

som kan bidra til brudd på slike rettigheter. 

Relevante bestemmelser omfatter blant annet: 

- Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon 

artikkel 32, ILO-konvensjon nr. 138 og 182) 

- Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-

konvensjon nr. 29 og 105). Forbud mot 

diskriminering (ILO-konvensjon nr. 100 og 111) 

- Organisasjonsfrihet og retten til kollektive 

forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 87 og 98) 

- Ingen må utsettes for tortur eller grusom, 

umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff (FNs Verdenserklæring for 

menneskerettigheter art. 5) 

- Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og 

god betaling som sikrer hans familie og ham selv 

en menneskelig tilværelse, og som om nødvendig 

blir utfylt ved annen sosial beskyttelse (FNs 

Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 

23.3) 

- Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig 

begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier 

med lønn (FNs Verdenserklæring for 

menneskerettigheter art. 24) 

 

Helse og sikkerhet 

Som leverandør til Østfold Energi vil vi arbeide 

aktivt for å unngå skader, og vi vil fremme et sunt 

arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi har et kvalitets- og 

styringssystem som oppfyller kravene i regelverket, 

og som er utviklet og vedlikeholdes for å unngå 

helse- og sikkerhetsrisiko.  

 

Konkurranse 

Som leverandør til Østfold Energi vil vi ikke ta del i 

noen form for prisavtaler, markedsdeling eller 
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annen virksomhet som er i strid med konkurranse-

lovgivningen. Våre innkjøpsstrategier er basert på 

konkurranse som en grunnleggende forutsetning. 

Våre leverandører velges ut på grunnlag av 

objektive, forhåndsfastsatte kriterier som ikke 

tillater forskjellsbehandling.  

 

Likestilling og mangfold 

Som leverandør til Østfold Energi skal vi jobbe 

aktivt og skape et arbeidsmiljø med mangfold og 

likestilling. 

 

Hvitvasking av penger 

Som leverandør til Østfold Energi forplikter vi oss 

til ikke å ta del i noen form for hvitvasking av 

penger og til å sikre at våre finansielle 

transaksjoner ikke brukes til slike formål. 

 

Forebyggelse av korrupsjon 

Østfold Energi har nulltoleranse for korrupsjon og 

annen økonomisk kriminalitet hos leverandør eller 

leverandørens underleverandører. Leverandøren 

skal ha iverksatt tiltak eller ha systemer i sin 

virksomhet som skal forebygge korrupsjon og 

påvirkningshandel. Tiltak eller system som 

leverandøren kan vise til å ha iverksatt for å 

forebygge korrupsjon kan være:  

• Etablering av internkontroll 

• Utarbeidelse av etiske retningslinjer 

• Opprettelse av varslingskanal og lignende 

 

Gaver, representasjon og utlegg 

Som leverandør til Østfold Energi vil vi verken 

direkte eller indirekte tilby Østfold Energis ansatte 

eller representanter eller noen av deres 

nærstående gaver annet enn 

markedsføringsartikler av minimal verdi som 

normalt vil være påført selskapets logo.  

 

Representasjon, som sosiale arrangementer, 

måltider eller underholdning, kan tilbys forutsatt at 

dette er klart forretningsmessig begrunnet, men 

kostnaden må være innenfor rimelige grenser. 

Utlegg til reise, losji og annet for enkeltpersoner 

som representerer Østfold Energi, vil alltid bli 

betalt av Østfold Energi.  

Representasjon, utlegg, gaver og andre goder skal 

ikke under noen omstendighet tilbys eller mottas i 

forbindelse med inngivelse, vurdering eller tildeling 

av anbud/tilbud.  

 

Interessekonflikt 

Som leverandør til Østfold Energi vil verken vi eller 

våre ansatte ta del i eller søke å påvirke noen 

beslutning under omstendigheter som kan gi 

opphav til en interessekonflikt eller mistanke om 

interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være 

en forretningsinteresse eller en personlig interesse.  

 

Konfidensialitet 

Som leverandør til Østfold Energi vil vi ikke 

utlevere eller misbruke noen form for konfidensiell 

og/eller kraftsensitiv informasjon.  

 

Eiendomsrett 

Som leverandør til Østfold Energi forplikter oss til å 

behandle alt som tilhører Østfold Energi med 

aktsomhet og forsiktighet. Østfold Energis eiendom 

vil ikke bli brukt for noen form for personlig 

vinning.  

 

Underskrift 

Leverandørens navn:  

Org.nr.   

Adresse:  

Land:  

Dato:  

Navn:   

Tittel:  

Underskrift:  

 

Med vår underskrift på dette dokumentet bekrefter vi av vi oppfyller kravene fastsatt i denne 

Leverandørerklæring. Med mindre annet angis, kan godtatte, underskrevne versjoner av dette dokument 

sendes til deres kontaktperson i Østfold Energi AS. 


