Krav til etikk og samfunnsansvar hos leverandører til Sparebanken Vest
Sparebanken Vest har som ett av 123 norske selskaper knyttet seg til UN Global Compact, verdens største initiativ
for samfunnsansvar i næringslivet. Det innebærer at vi forplikter oss til å følge Global Compacts ti prinsipper på
områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. En overordnet målsetting er å
bidra til å innfri FNs bærekraftsmål. Dette dokumentet beskriver hvilke forventninger Sparebanken Vest har til
sine leverandører når det gjelder etikk og samfunnsansvar. Oppfyllelse av disse forpliktelsene er en forutsetning
for å bli leverandør til banken.

1. Etikk
Sparebanken Vest tar avstand fra all opptreden og alle handlinger som er i strid med lover og reguleringer eller
god forretningsskikk. Banken forventer at alle leverandører også etterlever dette prinsippet i hele sin virksomhet.
Alle Sparebanken Vest ansatte er underlagt bankens etiske retningslinjer. Disse retningslinjene fastslår bl.a at det
ikke skal mottas gaver som er gitt i den hensikt å påvirke en beslutning. De ansatte må ikke delta i forretningstransaksjoner, motta eller yte tjenester mot vederlag dersom transaksjonene eller tjenestene kan antas å ha sitt
utspring i vedkommendes arbeidsoppgaver eller ansettelsesforhold i banken. Sparebanken Vest forventer at alle
leverandører respekterer og bidrar til etterlevelse av disse retningslinjene.

2. Samfunnsansvar
Sparebanken Vest har stort fokus på sitt samfunnsansvar og stiller også krav om dette til sine leverandører.
Bankens krav til samfunnsansvar oppsummeres i 5 punkt:
2.1. Menneskerettigheter: Leverandører skal ikke utøve praksis som bidrar til å krenke menneskers verdighet eller
fundamentale rettigheter. Retningslinjer for etisk handel skal følges. Leverandøren skal aktivt forsikre seg om at
det ikke forekommer brudd på menneskerettigheter i egen organisasjon eller hos underleverandører.
2.2. Arbeidsforhold: Alle leverandører skal overholde alle lokale, nasjonale og internasjonale regler knyttet til
ordnede arbeidsforhold, herunder bl.a lønn, arbeidstid, organisasjonsfrihet, likestiling, samt helse/miljø/sikkerhet.
Dersom det benyttes utenlandsk arbeidskraft skal disse arbeidstakerne sikres like arbeidsvilkår som norske arbeidere.
2.3 Miljøstyring: Leverandøren skal sikre at virksomheten driftes i samsvar med lokale og nasjonale miljøstyringslover og regler. Leverandøren skal ha kartlagt alle miljørisikoer som kan foreligge forbundet med virksomheten
og arbeide aktivt for å redusere disse. Varer og tjenester som leveres til Sparebanken Vest skal være produsert
på en slik måte at det økologiske mangfoldet ivaretas, samt at naturressurser forvaltes på en bærekraftig måte.
2.4 Etisk virksomhet: Leverandøren skal sikre at virksomheten drives i samsvar med alle relevante lover og regler
for etisk forretningspraksis og skal i enhver sammenheng opptre etisk forsvarlig, rettferdig og profesjonelt.
Leverandøren skal sørge for at personlig og annen fortrolig informasjon oppbevares ihht. gjeldende data og
personvern lovgivning. Leverandøren skal ta avstand fra enhver form for hvitvasking og skal til enhver tid drive sin
virksomhet ihht. gjeldende konkurranselovgivning og ikke delta i ulovlig prissamarbeid.
2.5 Rapportering: Leverandøren skal på oppfordring rapportere og dokumentere hvilke tiltak som iverksettes for
å sikre at kravene til samfunnsansvar etterleves. Sparebanken Vest kan gjennomføre stikkprøver og revisjoner.
Dersom leverandøren mistenker brudd bakover i verdikjeden, skal banken umiddelbart varsles.

3. Helse / Miljø / Sikkerhet
Leverandøren skal gjennom sin virksomhet arbeide systematisk for å oppfylle kravene i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen (Internkontrollforskriften).
Ved å undertegne dette dokumentet eller avtale hvor dokumentet er inntatt, aksepterer leverandøren
dokumentets bestemmelser og forplikter seg til å oppfylle og etterleve de krav og forventninger som er beskrevet.
Leverandørnavn:

Org.nr:

Postadresse:

Postnr.:

Undertegnedes navn (blokkbokstaver):
Sted / dato:

Signatur:

Poststed:

