Erklæring vedr. korrupsjon
og påvirkningshandel
Desember 2019

I anledning vår avtale om kreditt med Sparebanken Vest inngått [DATO]
(«Kredittavtalen»), avgir vi følgende erklæring:
1. I hele den tid Kredittavtalen består, forplikter vi oss til å overholde forbudene i
straffeloven §§ 387-389 vedrørende korrupsjon og påvirkningshandel Vi er
innforstått med at vår overtredelse eller medvirkning til overtredelse av
straffebestemmelsene kan utgjøre mislighold av Kredittavtalen. Videre er vi kjent
med at skade voldt ved korrupsjon kan medføre erstatningsansvar i medhold av
skadeserstatningsloven § 1-6. Erstatning i medhold av denne bestemmelsen skal
dekke skadelidtes økonomiske tap. Bestemmelsen rammer både personer og den
ansvarliges arbeidsgiver, samt den som medvirker til korrupsjon. Bestemmelsen
rammer også korrupsjon som skjer i utlandet.
2. Vi erklærer at vi ikke er kjent med at korrupsjon eller påvirkningshandel forekommer
eller har forekommet hos oss, mellommenn vi benytter oss av, våre leverandører eller
underleverandører. Vi er heller ikke kjent med at det foreligger risiko for slik
korrupsjon eller påvirkningshandel.
Vi er kjent med at Sparebanken Vest etter lovgivningen kan ha plikt til, å informere
relevante myndigheter dersom det foreligger begrunnet mistanke om overtredelse av
straffelovens bestemmelser om korrupsjon og påvirkningshandel.
3. Vi erklærer at alle betalinger og provisjoner i tilknytning til våre forpliktelser overfor
kontraktsparter angår dekning av relevante ytelser og tjenester, og at betalingens
størrelse står i forhold til verdien av ytelsen eller tjenesten.
4. Vi erklærer at vi er kjent med FN’s Global Compacts ti prinsipper:
i.

er siktet for korrupsjon, eller det foreligger begrunnet mistanke om overtredelse
av bestemmelsene om korrupsjon og/eller påvirkningshandel, eller

ii.

de siste fem årene har blitt dømt for korrupsjon og/eller påvirkningshandel i
Norge eller i utlandet, eller

iii.

de siste fem årene er ilagt administrative tiltak på grunn av korrupsjon og/eller
påvirkningshandel i Norge eller i utlandet.

5. Vi erklærer at verken vi, eller etter hva vi kjenner eller burde kjenne til, personer som
handler på våre vegne (f.eks. agenter) eller andre som vi kjenner til som mottar
betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i vår
virksomhet:
6. Vi er innforstått med betydningen av å utvikle, implementere og kunne dokumentere
tilfredsstillende kontroll- og styringssystemer for å bekjempe korrupsjon og
påvirkningshandel.
Menneskerettigheter
Prinsipp nr. 1 Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt
anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp nr. 2 Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
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Standarder for arbeidslivet
Prinsipp nr. 3 Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten
til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
Prinsipp nr. 4 Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
Prinsipp nr. 5 Sikre at barnearbeid reelt avskaffes og,
Prinsipp nr. 6 Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
Miljø
Prinsipp nr. 7 Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
Prinsipp nr. 8 Ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp nr. 9 Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
Bekjempelse av Korrupsjon
Prinsipp nr. 10 Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder
utpressing og bestikkelser
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