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TRY konsernets  prinsipper for god leverandøradferd 

TRY konsernet har en rekke krav knyttet til ansvarlig forretningsdrift som leverandører som 
blir valgt som våre samarbeidspartnere må oppfylle. Det er et ufravikelig krav at alle våre 
leverandører skriver under på̊ disse kravene, og samtidig forsikrer om at deres egne 
underleverandører lever opp til de samme definerte kravene.  

Ved å forlange at disse kravene blir oppfylt ønsker vi å sikre at alle som er involvert i våre 
prosjekter og oppdrag har anstendige arbeidsforhold.  

Samtidig arbeider vi for å stille høyere miljøkrav til våre underleverandører. 

Som et minimumskrav skal hver leverandør sørge for å: 

• Følge alle gjeldende lover og forskrifter i de land der leverandøren til tider er aktiv 
• Oppfylle kravene som er beskrevet nedenfor 

Til gjengjeld kan våre leverandører forvente at vi i TRY gjør det samme. 

TRYs etiske retningslinjer er blant annet basert på ILO konvensjonene og FNs Global 
Compact, og inngår i avtalegrunnlaget med våre leverandører.  

Våre etiske retningslinjer definerer de minimumskrav som vi stiller til oss selv og til våre 
leverandører og deres underleverandører med hensyn til vår påvirkning på samfunnet og 
miljøet. 

Hvem gjelder prinsippene for? 

Prinsippene for ansvarlig leverandøradferd gjelder alle TRYs leverandører dvs alle selskaper 
og enkeltpersoner som leverer et produkt eller en tjeneste til enheter i TRY der TRY AS har 
en kontrollerende eierandel. 

Vi forventer videre at våre leverandører «speiler» kravene i disse prinsippene i kontrakter 
med egne leverandører (heretter kalt underleverandører) inklusive agenter og mellommenn. 

Med andre ord er hver leverandør ansvarlig for at egne underleverandører møter kravene til 
ansvarlig forretningsdrift, noe som innebærer at leverandøren skal kunne dokumentere at 
underleverandører er informert om dette og sikre at underleverandørene opptrer i samsvar 
med disse. 
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TRY som forretningspartner 

Vi vil gjøre forretninger med leverandører som deler vår interesse for forsvarlig 
forretningsdrift og som medfører at våre leverandører møter følgende krav: 

Menneskerettigheter 

• Ansatte skal behandles likt og likestilles med hensyn til muligheter uansett rase, 
hudfarge, kjønn, religion, politiske synspunkter, nasjonalitet, sosial herkomst eller 
andre personlige karakteristikker. 

• Alle ansattes rett til å opprette og tilslutte seg fagforeninger og til å føre avtale- 
forhandlinger, skal respekteres. 

• Det må̊ ikke forekomme tvangsarbeid, herunder slaveri eller straffarbeid. 

 Arbeidslivsstandarder 

• Det skal foreligge skriftlige retningslinjer som regulerer arbeidsforholdene og som blir 
tydelig kommunisert til alle ansatte. 

• Når det gjelder barns deltagelse i produksjoner, som dermed innebærer barn i arbeid, 
skal de til enhver tid gjeldende regler om dette i Arbeidsmiljøloven og forskrift av 6. 
Desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning, følges ved 
produksjoner i Norge. Ved opptak utenfor Norge skal lokale, nasjonale lover og regler 
følges. 

• Arbeidstiden skal være i overensstemmelse med gjeldende lov og industrinormer.  
• Arbeidsmiljøet skal være sikkert og hygienisk, og de optimale sunnhets og 

sikkerhetsmessige forholdsregler skal iakttas  
• Fysisk mishandling, trusler som omfatter uvanlig avstraffelse, disiplinære 

foranstaltninger, seksuell eller annen form for sjikane og trusler fra arbeidsgiverens 
side er strengt forbudt.  

• Det skal foreligge dokumentert at det er iverksatt helse-og sikkerhetsstyringssystem 
som er tilpasset virksomhetens omfang, art og risikobilde. Systemet bør være basert 
på anerkjente prinsipper og lovverk. 

Miljøstyring 

• Det skal foreligge retningslinjer for miljø og klima, som er tilpasset virksomhetens 
omfang, art og risikobilde. Disse bør være basert på internasjonalt anerkjente 
prinsipper og lovverk. Retningslinjene bør som et minimum omhandle energiforbruk, 
utslipp i luft, jord eller vann og behandling av farlige stoffer og avfall. 

• Det skal foreligge en analyse av potensiell risiko for miljøet. 
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• Det skal foreligge dokumentert at det er iverksatt et miljøstyringssystem som er 
tilpasset virksomhetens omfang, art og risikobilde som sikrer kontinuerlig forbedring 
med tanke på å styre risikoen. 

Etisk forretningsdrift 

• Integritet: Leverandøren skal opptre etisk forsvarlig, rettferdig og profesjonelt i all 
kontakt med TRY og med sine underleverandører. 

• Korrupsjon: Gjeldende lover og regler som omfatter bestikkelser, korrupsjon, 
bedrageri og enhver annen form for ulovlig forretningsvirksomhet skal overholdes. 
Leverandøren vil ikke tilby personlige gaver, bevertning, tjenester eller annen form for 
belønninger til ansatte i TRY, som går utover normalt aksepterte rammer. 

• Hvitvasking: Leverandøren skal ta bestemt avstand fra enhver form for hvitvasking 
og ta nødvendige forholdsregler for å unngå at andre bruker virksomhetens 
økonomiske transaksjoner til å hvitvaske penger. 

• Konkurranseforhold: Leverandøren skal ikke på noe tidspunkt bryte generelle eller 
spesielle konkurranseregler, for eksempel når det gjelder prissamarbeid eller ulovlig 
markedsdeling eller andre handlinger som bryter konkurranselovgivningen. 

• Regelbrudd: Hvis mistanke om brudd på disse reglene skal dette umiddelbart 
meldes til TRYs ledelse. 
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