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Bakgrunn  
Duun Industrier AS (heretter Duun) skal etterleve 
alle gjeldende lover og regler og utføre sine 
forretninger med integritet, respekt for forskjellige 
kulturer, og for rettighetene til enkeltpersoner i alt 
vi gjør. Duun arbeider aktivt for å sikre at våre 
underleverandører deler vårt fokus på bærekraft, 
sikkerhet, integritet, etikk og moral. Derfor er det 
forventet at våre leverandører også etterlever de 
samme høye standarder og bekrefter dette 
gjennom å signere dette dokumentet. Signeringen 
bekrefter etterlevelse av punktene som er gjengitt i 
denne leverandørerklæringen. 
I tillegg er det en forutsetning for videre samarbeid 
at våre leverandører følger opp sine 
underleverandører i deres etterlevelse av disse 
standardene. 
På forespørsel fra Duun skal leverandører kunne 
dokumentere sitt arbeid for å sikre at hele 
leverandørkjeden etterlever lokale og 
internasjonale regler og standarder for å sikre 
akseptable arbeidsforhold i produksjon av varer og 
tjenester. 
Denne Leverandørerklæringen er basert på 
internasjonale standarder og målsettinger som 
inkluderer FNs 17 bærekrafts mål, FNs 
Menneskerettigheter, OECD sine retningslinjer for 
multinasjonale selskaper, Kjernekonvensjonen for 
International Labour Organization (ILO) og de ti 
prinsippene for UN Global Compact.  
Etterlevelse av lover 
Som leverandør til Duun bekrefter vi at vi vil 
etterleve alle gjeldende lover og forskrifter, vi vil 
gjøre forretninger på en etisk, bærekraftig og 
sosialt ansvarlig måte. Vi vil respektere 
internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og 
arbeiderrettigheter, og vi skal unngå å bli delaktig i 
overgrep av alle slag. Der de samme lovområder i 
tillegg er dekket av lokale lover skal den høyeste 
standarden gjelde. 
Interessekonflikt 
Som leverandør til Duun skal ikke vi som bedrift 
eller våre ansatte ta del i eller forsøke å påvirke 
beslutninger i omstendigheter som kan mistenkes 
å medføre en interessekonflikt. Dersom vi blir kjent 
med en potensiell interessekonflikt skal vi varsle 
Duun så raskt som praktisk mulig. 
 
 
 
 

Korrupsjon og ikke-rettmessige betalinger 
Som leverandør til Duun skal vi etterleve gjeldende 
lover og regler som gjelder bestikkelser, 
korrupsjon, svindel og all annen forbudt 
forretningspraksis. Vi vil ikke be om, akseptere, 
eller motta en urettmessig fordel I den hensikt å 
fordele kontrakter eller andre fordeler i 
forretningssammenheng. Vi vil heller ikke tilby, 
love, eller gi en urettmessig fordel til offentlige 
institusjoner, individuelle ansatte, eller private 
virksomheter for å oppnå kontrakter eller fordeler, 
eller å søke å påvirke personer til å handle (eller 
ikke handle) i henhold til personens offisielle 
forpliktelser.  
Denne grunnregelen gjelder uansett om fordelen 
er tilbudt direkte eller gjennom en mellommann. 
Gaver, sosiale sammenkomster og utgifter 
Vi er kjent med Duuns restriktive holdning til gaver, 
og vi vil ikke gi gaver eller tjenester utover 
promotering av lav verdi. 
Sosiale sammenkomster som måltider og 
underholdning kan tilbys så lenge det er en 
akseptabel forretningsmessig hensikt og at 
kostnadene er moderate.  
Reiser, opphold og andre utgifter 
Personer som reiser på oppdrag for Duun blir 
betalt av Duun med mindre annet er forhåndsavtalt 
med Duun. 
Gaver, arrangementer eller utgifter skal aldri bli 
tilbudt eller mottatt i forbindelse med en 
tilbudsprosess eller tilknyttet en kontraktstildeling.  
Hvitvasking 
Som leverandør til Duun vil vi aktivt motarbeide 
alle former for hvitvasking inkludert gjøre tiltak for 
å forhindre at våre finansielle transaksjoner kan 
benyttes av andre til å hvitvaske penger.  
Konkurranse  
Som en leverandør til Duun skal vi ikke under 
noen omstendighet forårsake eller bli involvert i 
brudd på regler om fri konkurranse, inklusive 
ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling, eller 
andre relevante lover om fri konkurranse. 
Databehandling 
Som leverandør til Duun etterlever vi 
kontraktsfestede, internasjonale og lokale lover om 
sikker databehandling.  
Helse og sikkerhet (HMS) 
Som leverandør til Duun arbeider vi målrettet og 
kontinuerlig for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for 
alle våre ansatte samt alle ansatte i verdikjeden.  
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Slaveri 
Som leverandør til Duun avstår vi fra enhver form 
for press på våre ansatte eller våre leverandører til 
å utføre arbeid mot sin vilje. Vi vil også avstå fra 
krav om depositum fra ansatte eller båndlegging 
av identitetspapirer.   
Minstealder for ansatte 
Som leverandør til Duun vil vi ikke ha personer 
under 16år på lønningslista, og ingen personer 
under 18år skal utføre risikoutsatt/farlig arbeide.  
Organisasjonsfrihet 
Som leverandør til Duun anerkjenner vi de 
ansattes rett til å organisere seg og til felles 
forhandling om rettigheter. Vi anerkjenner også i 
same grad de ansattes rett til å forbli uorganiserte.  
Ansettelser 
Som leverandør til Duun skal vi operere i henhold 
til lokale lover og avtaler når det gjelder 
arbeidstidsordninger. Vi skal sikre at lønn betalt til 
ansatte og innleid personell er rettmessig og i 
henhold til lokale lover og avtaler. Vi skal sikre at 
alle ansatte har skriftlige ansettelsesavtaler som 
inkluderer vilkårene for ansettelse på et språk den 
ansatte forstår og at den ansatte har kjennskap og 
tilgang til sine rettigheter. 
Ikke-diskriminering 
Som leverandør til Duun behandler vi våre ansatte 
og innleid arbeidskraft likt og rettferdig. Vi 
aksepterer ingen form for trakassering eller 
diskriminering på grunnlag av alder, kjønn, religion 
eller annen årsak. Vi støtter like rettigheter og 
rettferdig behandling innen ansettelser for våre 
ansatte og innleide inklusive migrantarbeidere.  
Minoritetsrettigheter 
Som leverandør til Duun skal vi være ekstra 
observante på rettighetene til urbefolkning og 
minoritetsgrupper som på noen måte er påvirket 
av våre operasjoner. Vi vil arbeide aktivt for å 
minimere alle påvirkninger.  

Miljø, klima og beskyttelse av natur 
Som leverandør til Duun skal vi arbeide for å 
minimere negative påvirkninger på miljøet 
gjennom hele vår produksjon og livsløpet til våre 
produkter. Vi skal arbeide for å energieffektivisere 
våre prosesser og minimere skadelige utslipp og 
kontinuerlig redusere utslippet av klimagasser. Vi 
skal overholde nasjonale og internasjonale lover 
og utslippstillatelser.  
Farlige materialer og produktsikkerhet  
Vi merker farlige materialer, kjemikalier og stoffer 
og sikrer at disse håndteres, transporteres og 
lagres sikkert. Vi sørger også for at de i størst 
mulig grad resirkuleres og avhendes på en trygg 
måte for både personell og miljø. Vi unngår alle 
stoffer på A20 lista (miljøgiftlisten).  
Menneskesmugling og seksuelle tjenester  
Som leverandør til Duun aksepterer vi ingen type 
menneskesmugling og/eller seksuelle tjenester fra 
våre ansatte eller våre leverandørers ansatte i 
forbindelse med våre operasjoner.   
Forretningspartnere, agenter eller andre 
mellommenn  
Som leverandør til Duun vil vi sikre at ingen 
tredjepart eller agent blir engasjert for å arbeide for 
Duun uten at dette er spesifikt avtalt på forhånd.  
Varsling – adgang til å korrigere 
Som leverandør til Duun vil vi sikre at alle våre 
ansatte og leverandører har mulighet til å 
rapportere bekymringer rundt mulige brudd på 
punktene i dette dokumentet. Duun skal varsles 
dersom det opprettes etterforskning som 
inkluderer forretninger med Duun.  
Vi vil sikre at klager eller varsler som er relatert til 
punktene i denne leverandørerklæringen og som 
er innenfor det vi kan påvirke, blir håndtert på en 
profesjonell måte og at tiltak for å korrigere avviket 
gjøres. 

 
Gjennom signering av dette dokumentet bekrefter vi at vi etterlever bestemmelsene i leverandørerklæringen. 
Vi er enige i at Duun har rettigheter til å gjennomføre kontroller i de ovennevnte områdene og at dersom avvik 
ikke blir korrigert kan dette medføre avslutning av forretningsforholdet.  
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Signatur: ……………………………………………………………………………………  
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