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Datamatik AS Etiske retningslinjer 

Hovedansvaret for å forebygge og avdekke misligheter og feil ligger hos ledelsen av selskapet. 

Ledelsen, under tilsyn av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll setter standarden for 

hva som er den riktige holdning, etablere og praktisere etiske standarder, og iverksette 

hensiktsmessige kontrolltiltak for å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

Ledelsen har ansvaret for å kommunisere selskapets etiske retningslinje hos de ansatte i bedriften. 

Datamatik skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, 

miljø og antikorrupsjon i hele vår virksomhet og i leverandørkjeden. Dette ønsker vi å gjøre i nært 

samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer 

dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon 

i leverandørkjeden. 

 

Krav til egen virksomhet 

Datamatik jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis, blant annet innkjøpspraksis, som 

kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel i dialog med 

leverandører og andre interessenter.  

Datamatik, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver 

eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller 

fordeler for kunder, agenter eller leverandører. Daglig leder skal informeres omgående uten 

ugrunnet opphold.  

Datamatik og deres leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt 

handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter. 

 

Oppfølging av etterlevelse av kravene  

På oppfordring fra Datamatik må leverandøren kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt 

underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. Det kan gjøres ved oppfølgingssamtaler 

med Datamatik og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom Datamatik 

ønsker å kartlegge underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene for etisk handel, 

plikter leverandøren å tillate en slik kartlegging og oppgi navn og kontaktopplysninger på disse.  

Ved brudd på de etiske retningslinjene skal leverandøren, i samarbeid med Datamatik lage en plan 

for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun 

forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i 

forholdene. 

Våre leverandører skal ha et velfungerende system for håndtering av klager knyttet til 

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.  

Leverandøren skal sørge for at slike klager kan fremsettes av arbeidere og eksterne parter så som 

lokalsamfunn og sivilsamfunnsorganisasjoner. 
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Krav til forhold i leverandørkjeden 

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Varer som leveres til Datamatik, skal være fremstilt 

under forhold som er forenlige med kravene angitt. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO 

konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Der hvor nasjonale lover og 

reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde. 

 


