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1 Introduksjon  

Vi forplikter oss til å opprettholde de høyeste standarder for etikk, atferd og etterlevelse. 

Denne globale leverandørkodeksen spesifiserer minstestandarden for atferd som Rolls-Royce 

krever av leverandørene sine. Kravene i den globale leverandørkodeksen er basert på 

prinsippene i Rolls-Royce sine globale etiske retningslinjer, og er pålagt gjennom de generelle 

kjøpsvilkårene til Rolls-Royce.  

Vi forventer at leverandørene våre overholder denne globale leverandørkodeksen, i tillegg til 

bestemmelsene i eventuelle kommersielle vilkår som er avtalt mellom Rolls-Royce plc og 

leverandøren. 

1.1 Innhold, omfang og anvendelighet  

Den globale leverandørkodeksen gjelder for alle leverandører og partnere som leverer 

produkter eller tjenester knyttet til Rolls-Royce sine kontrakter eller innkjøpsordrer.  

Leverandørene forventes å videreformidle disse prinsippene til sine egne leverandører for å 

sikre overholdelse i hele leverandørkjeden. Dette kan innebære innføring av prosesser for 

leverandørkjedestyring som innlemmer kravene i denne globale leverandørkodeksen. 

  

https://ourcode.rolls-royce.com/trusted-to-deliver-excellence/group-policy/human-rights-policy.aspx
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2 Sikker drift 
 

2.1 Helse og sikkerhet  
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
Sikker drift er en prioritet for Rolls-
Royce. Vår visjon er å skape et 
arbeidsmiljø med null skader knyttet til 
helsen, sikkerheten og livskvaliteten til 
medarbeiderne våre og andre som kan 
påvirkes av aktivitetene våre.  
  
Våre mål for helse og sikkerhet er å:   
• skape et trygt og sunt 
arbeidsmiljø med null skader og ingen 
arbeidsrelaterte helseplager  
• forhindre eller minimere 
negative følger av produktene og 
tjenestene våre 

 
Leverandørene må overholde de juridiske 
forpliktelsene til arbeidssikkerhet og helse som 
gjelder på arbeidsplassen. 
 
Leverandørene forventes å være opptatt av å 
håndtere helse- og sikkerhetsrisikoer og å 
proaktivt beskytte helsen, sikkerheten og 
livskvaliteten til sine ansatte, entreprenører, 
besøkende og dem i lokalsamfunnet som kan 
påvirkes av aktivitetene deres.  
 
Leverandørene forventes å ha et egnet og 
tilstrekkelig system for styring av helse og 
sikkerhet, som definerer kravet om å vurdere 
arbeidsrelaterte risikoer, implementere 
kontroller for å eliminere eller redusere disse 
risikoene og gi tilstrekkelig instruksjon og 
opplæring til de som kan komme til å bli 
berørt. 
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2.2 Miljø   
 
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
I tråd med konsernretningslinjene våre 
forventer vi de høyeste standarder av 
atferd for å beskytte miljøet der vi driver 
virksomhet. Vi tar personlig og kollektivt 
ansvar, sammen med leverandørene våre, 
entreprenører, fellesforetak og andre 
partnere, for å forhindre eller minimere 
enhver negativ miljøpåvirkning fra 
aktivitetene, produktene og tjenestene 
våre, støtte bærekraftig bruk av ressurser 
og tilstrebe at ingen miljøhendelser skal 
forekomme.  
  
Vi skal sikre etterlevelse av relevante 
juridiske og andre krav og tilstrebe beste 
praksis. 
 
 

 
Leverandørene forventes å overholde alle 
gjeldende miljølover og drive på en måte 
som forhindrer eller minimerer eventuell 
negativ innvirkning på miljøet, inkludert på 
dem i lokalsamfunnet som kan påvirkes av 
aktivitetene deres.   
  
Leverandørene forventes å ha et egnet og 
tilstrekkelig system for miljøstyring, som 
inkluderer kravet om å vurdere 
miljørisikoer, implementere kontroller for å 
eliminere eller redusere disse risikoene og 
gi tilstrekkelig informasjon til de som kan 
komme til å bli berørt. 

 
 
Avfall 
Vi sørger for miljømessig forsvarlig 
håndtering, innsamling, lagring og 
avhending av avfall i tråd med lovene som 
gjelder i den aktuelle jurisdiksjonen. Dette 
omfatter kontroller av forsendelser av avfall 
mellom land.  
  
Vi er opptatt av å redusere avfallet som 
oppstår fra driften vår.  

 

 
Leverandørene forventes å håndtere og 
lagre avfall på en måte som forhindrer 
forurensning. Leverandørene forventes 
også å sikre at avfall samles inn og 
avhendes i råd med gjeldende lover og på 
en måte som forhindrer eller minimerer 
negative følger for miljøet.  
 
Såfremt det er praktisk gjennomførbart, 
skal leverandørene våre redusere avfallet 
som oppstår fra driften, og implementere 
bruk av sirkulære leverandørkjeder der det 
er mulig.  
 
 

 



6 | Side 
 

2.3 Klimatiltak  
 
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 

Vi har forpliktet oss til  
• netto null karbonutslipp fra driften 

vår innen 2030; 
• å sørge for at alle de nye produktene 

våre er kompatible med en drift med 
netto null karbonutslipp innen 2030; 
og 

• å sørge for at alle produktene våre er 
kompatible med en drift med netto 
null karbonutslipp innen 2050. 

 
Vi har forpliktet oss til bruk av 
vitenskapsbaserte mål for å bidra til og 
måle reduksjoner i utslippene våre av 
drivhusgasser. 
 

 
Leverandørene skal sette seg 
vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjon 
på kort og lang sikt. På kort sikt betyr innen 
31. desember 2027, og på lang sikt betyr å 
innfri netto-null senest innen 2050.  
 
Leverandørene skal dele kopier av målene 
sine på kort og lang sikt med oss. 
 
Leverandøren skal avtale mål med oss for 
kontinuerlig forbedring av 
energieffektiviteten og bruken av fornybare 
energikilder i driften. 
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2.4 Ansvarlig anskaffelse, spesielt av konfliktmineraler   
 
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
Rolls-Royce støtter regulatoriske 
prinsipper som fremmer sosialt ansvarlig 
anskaffelse av mineraler, kjemikalier og 
andre materialer, og vi skjøtter alle 
forretningsaktivitetene våre i tråd med 
internasjonale og lokale lover som er 
relevante for landene vi driver virksomhet 
i.  
  
Vi er opptatt av kontrollert reduksjon og 
utfasing av farlige stoffer der det er 
gjennomførbart. 

 
Leverandørene må forsyne Rolls-Royce med 
produkter laget av materialer, inkludert 
bestanddeler av mineraler, som er ansvarlig 
anskaffet og bekreftet som «konfliktfrie» i 
henhold til OECD-veiledningen. 
 
Produktene som leveres til Rolls-Royce, må 
bestå av materialer som er anskaffet på en 
ansvarlig måte og ikke er «konfliktpåvirket», 
som angitt i OECD-veiledningen. 
Leverandørene må sørge for at regelverket 
om mineraler fra konfliktrammede områder 
følges, i samsvar med vedlegg II av OECD-
veiledningen. 
 
På forespørsel fra Rolls-Royce må 
leverandørene legge frem understøttende 
data om leverandørkjeden sin for mineraler. 
Dersom det leverte materialets 
«forvaringskjede» er «ubestembar» eller på 
annen måte ukjent, må leverandøren 
forplikte seg til enten å oppnå de riktige 
sertifiseringene, eller til å fase ut dette 
materialet. 
 
Leverandørene forventes å iverksette tiltak 
for å:  
• sørge for reduksjon og utfasing av 
farlige stoffer der det er gjennomførbart, i 
tråd med gjeldende lovgivning  
• sikre at lignende trinn innføres i 
deres egne leverandørkjeder 
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3 Trusted to deliver excellence  
 

3.1 Menneskerettigheter  
 
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
Barnearbeid 
Vi aksepterer ikke barnearbeid eller noen 
praksis som hemmer barns utvikling. 

 
Leverandørene skal ikke ansette noen 
under 15 år eller den gjeldende lovpålagte 
alderen for fullført grunnskole.  
Leverandørene skal aldri bruke eller støtte  
praksiser som hemmer barns utvikling, i tråd 
med gjeldende ILO-konvensjoner. 
 

 
Moderne slaveri og tvangsarbeid 
Vi mener at alle ansettelsesforhold skal 
være resultatet av et fritt valg. 

 
Leverandørene skal ikke bruke noen form 
for ufrivillig arbeidskraft, inkludert, men 
ikke begrenset til personer som har vært 
utsatt for menneskehandel eller utfører 
tvangsarbeid, fangearbeid eller 
gjeldsarbeid. 

 
Rettferdige godtgjørelser og fordeler 
Vi erkjenner behovet for rettferdig 
belønning for ferdigheter, bidrag og 
ytelse. 

Leverandøren må påse at alle lønninger 
oppfyller lokale krav til minstelønn som 
angitt av gjeldende lov, og dessuten det som 
er fastsatt i henhold til regelverket på 
arbeidsplassen.   

Enhver overtid kan kun gjennomføres i tråd 
med respektive juridiske krav, og de ansatte 
må motta tilstrekkelig kompensasjon for 
eventuelt overtidsarbeid. 

Standard arbeidstid skal ikke overgå 
lovbestemte grenser, og overtid skal ikke 
overgå maksgrensen som loven tillater. 

 
Mangfold og inkludering 
Vi behandler hverandre med åpenhet, 
ærlighet og høflighet. 
 
Vi har en nulltoleransetilnærming til 
diskriminering basert på alder, 
funksjonshemming, kjønn (inkludert 
identitet, uttrykk og kjønnsskifte), 
sivilstatus, foreldrestatus (inkludert 
morskaps- og farskapsstatus), rase, 
nasjonalitet, etnisk eller nasjonal 
opprinnelse, religion eller tro, seksuell 
legning eller andre personlige 
egenskaper. 

 
Leverandørene forventes å fremme like 
muligheter for alle og å verdsette 
inkludering og mangfold. 
 
Trakassering eller diskriminering skal ikke 
tolereres. Leverandørene må overholde 
lokale lover knyttet til diskriminering og 
trakassering, og fysisk, verbalt eller 
psykologisk misbruk skal ikke tolereres.  
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Kollektive forhandlinger  

Beslutningen om å melde seg inn i en 
fagforening eller ikke er et individuelt 
valg. 

 

 
Leverandørene forventes å respektere 
dette  
valget og de relevante prosessene og  
lovene om kollektiv representasjon og  
konsultasjon når aktuelt. 
 
 

 
3.2 Arbeid med kunder, leverandører, partnere og lokalsamfunn  
 
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
Vi konkurrerer rettferdig og med integritet 
under salgskampanjer og bud på eksterne 
forskningsmidler.  
 
Når vi søker nye leverandører og partnere, 
gjennomfører vi en grundig 
selskapsgjennomgang (due diligence). Vi 
bestreber oss på kun å velge leverandører 
og partnere hvis verdier og 
forretningsatferd oppfyller høye etiske 
standarder.  
 
Vi støtter lokalsamfunn på områdene 
utdanning og kompetanse, miljø, sosiale 
investeringer samt kunst, kultur og 
kulturarv. Investeringen vår kan bestå av 
støtte i form av finanser, tid eller i 
naturalia. 

Leverandørene må kun befatte seg med  
ansatte, agenter, mellomledd, konsulenter, 
representanter, distributører, 
samarbeidspartnere, entreprenører, 
leverandører, konsortier og  
fellesforetakspartnere som oppfyller våre 
og deres standarder med hensyn til 
omdømme og atferd.  
 
Leverandørene må lytte nøye til  
forespørsler eller bekymringer fra  
lokalsamfunnet og håndtere dem på en 
passende måte. Dere oppfordres til å 
oppsøke lignende muligheter i deres 
lokalsamfunn. 

 

3.3 Interessekonflikter   
 
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
Vi unngår situasjoner der 
interessekonflikter kan anses som å 
påvirke forretningsbeslutningene våre 
eller atferden vår, eller kan forhindre oss 
fra å handle i beste interesse for Rolls-
Royce. Hvis vi mener at det har oppstått, 
eller kan oppstå, en interessekonflikt, sier 
vi ifra. 

 
Leverandørene må drive forretninger som 
er frie for interessekonflikter, eller sørge for 
å redusere slike konflikter dersom de 
oppstår. 

 
 
 
 

3.4 Nøyaktige forretningsregistre  
 
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
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Vi fører nøyaktige og fullstendige registre 
over forretningstransaksjonene våre. 

Leverandørene må føre nøyaktige og 
fullstendige registre over sine 
forretningstransaksjoner. 
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4 Opptre med integritet  
 
4.1 Motarbeidelse av bestikkelser og korrupsjon  
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
Vi tolererer ikke bestikkelser og  
korrupsjon i noen form.  
 
Vi utnevner kun partnere med kjent 
integritet og krever at atferden deres til 
enhver tid oppfyller våre standarder. 
 
Vi hverken tilbyr, gir eller tar imot noe av 
verdi som er, eller kan anses som, 
utilbørlig påvirkning av 
forretningsbeslutninger. 
 
Vi foretar ikke tilretteleggingsbetalinger. 
 
 

 
Leverandørene må drive forretninger på en 
ærlig og rettferdig måte, uten bestikkelser og 
korrupsjon.  
 
Leverandørene skal kun tilby gaver eller  
gjestfrihet på en åpen og transparent måte, 
og gaven eller gjestfriheten skal aldri være 
ulovlig. Dersom gaver eller gjestfrihet tilbys, 
skal dette ikke være ment som eller fortolkes 
som et forsøk på utilbørlig innflytelse på  
forretningsbeslutninger.  
 
Leverandørene skal ikke tilby eller foreta  
tilretteleggingsbetalinger. 

 

4.2 Trygging av ressursene våre og respekt for andres konfidensielle 

informasjon  

Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 

 
Våre teknologier, åndsverk og 
kommersielt sensitive og konfidensielle 
opplysninger er viktige aktiva for 
virksomheten vår, og vi beskytter dem 
mot uautorisert tilgang, bruk og 
avsløring.  
 
Vi beskytter de konfidensielle 
opplysningene vi innehar, inkludert data 
fra kundene våre, leverandører, 
fellesforetak og andre parter. Vi deler og 
bruker dem kun internt i den grad vi har 
tillatelse til det, og deler dem aldri 
eksternt uten autorisasjon.  
 
Vi prøver ikke å finne eller bruke 
opplysningene til andre personer eller 
organisasjoner, inkludert konkurrenter, 
som vi vet er konfidensielle eller 
begrensede. 

 
Leverandørene må beskytte ressursene og 
opplysningene våre og påse at alle data og 
dokumenter oppbevares på en sikker måte.  
 
Leverandørene må holde konfidensielle  
opplysninger konfidensielle og aldri bruke 
opplysninger de ikke burde hatt.  
 
Leverandørene skal aldri tilby eller gi  
Rolls-Royce opplysninger det ikke  
bør være i besittelse av.  
  
Leverandørene må benytte passende  
avtaler for taushetsplikt eller konfidensialitet  
for å beskytte våre konfidensielle og 
proprietære opplysninger. 
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4.3 Eksportkontroller, sanksjoner og importforpliktelser  
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
Vi forplikter oss til å overholde import- 
og eksportlover, regelverk og prosedyrer 
hvor vi enn driver virksomhet. 

 
Leverandørene må overholde alle relevante 
lover for eksportkontroll og sanksjoner når 
de eksporterer eller importerer varer eller 
teknologi, og skal planlegge og skaffe alle 
nødvendige autorisasjoner og tillatelser for å 
sørge for at de leverer produktene sine i rett 
tid og i tråd med regelverket.  
 
Når en autorisasjon eller tillatelse  
krever det, skal leverandørene også ha  
innført alle de nødvendige prosessene for å  
sørge for at eksportkontrollerte varer eller 
teknologier kun er tilgjengelige for ansatte 
eller andre enheter med autorisasjon til slik 
tilgang. Når aktuelt skal dette kravet 
videreføres til eventuelle underleverandører. 
Leverandørene skal også være på vakt mot 
mistenkelige henvendelser fra personer som 
kan forsøke å få ulovlig tilgang til varer, 
programvare eller teknologi. 

 

4.4 Konkurransedyktig atferd og antitrust  
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 

 
Vi tror på åpen og rettferdig 
konkurranse. 
 
Vi driver virksomheten på en ærlig og  
likefrem måte. 
 
 

 
Leverandørene må overholde 
konkurranselovene (antitrustlovene) i 
landene de driver i eller selger produkter i.  
 
Leverandørene skal ikke koordinere 
markedsatferd med konkurrenter eller sine 
egne leverandører på en måte som utilbørlig 
begrenser konkurransen. 

 

4.5 Hindre tilrettelegging for skatteunndragelse 

Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
Vi hjelper ikke kundene våre, 
leverandørene eller noen andre vi jobber 
med, til på uredelig vis å underbetale eller 
ikke betale skatt. 

 
Leverandørene skal ikke be oss om å gjøre 
noe som hjelper dem med å unndra seg 
skatt.  
 
Leverandørene skal kun produsere 
fakturaer og andre kontraktsdokumenter 
som er tro mot den avtalte 
handelssituasjonen, og som ikke inneholder 
falske opplysninger.  
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Når leverandører handler på våre vegne, 
skal de ikke hjelpe andre til å unndra seg 
skatt. 

4.6 Lobbyvirksomhet og politisk støtte  
Våre prinsipper: Hva dette betyr for leverandørene våre: 
 
Vi forplikter oss til å gjennomføre enhver 
lobbyvirksomhet i samsvar med alle 
gjeldende lover, og til å opptre etisk i all 
vår interaksjon med myndigheter, byråer 
og deres representanter. 
 
Vi gir ingen selskapsbidrag eller 
donasjoner til politiske partier eller til 
organisasjoner, tenketanker, akademiske 
institusjoner eller veldedige 
organisasjoner som er nært knyttet til 
politiske partier eller saker. 

 
Leverandører må opptre lovlig og med 
ærlighet, integritet og åpenhet til enhver 
tid i all interaksjon med myndigheter, deres 
byråer og representanter. 

 

  



14 | Side 
 

5 Leverandørforpliktelser  
 

5.1 Kommunikasjon  
 

Leverandørene skal gjøre Rolls-Royce sin globale leverandørkodeks tilgjengelig for 

medarbeiderne sine på selskapets forretningsspråk.  

 

Leverandørene skal gjøre medarbeiderne sine oppmerksomme på etikktelefonen til Rolls-

Royce, som beskrevet nedenfor.  

 

Leverandørene er pålagt å spre disse kravene gjennom sin egen leverandørkjede og 

innlemme prinsippene som er angitt i denne globale leverandørkodeksen, som en del av sin 

rutinemessige forretningspraksis.  

 

5.2 Overholdelse av global leverandørkodeks  
 

Leverandørene skal følge alle aspekter av Rolls-Royce sin globale leverandørkodeks, som 

pålagt gjennom de generelle kjøpsvilkårene til Rolls-Royce og/eller eventuelle 

spesialtilpassede avtaler de har med Rolls-Royce.  

 

Leverandørene skal ha innført policyer og praksiser for effektiv implementering av disse 

standardene i virksomheten sin.  Leverandørene skal samarbeide med oss for å evaluere og 

kontinuerlig forbedre innflytelsen sin på miljøet og samfunnet. 

 

Rolls-Royce forbeholder seg retten til å revidere hver av sine leverandørers overholdelse av 

Rolls-Royce sin globale leverandørkodeks, inkludert å utføre revisjoner på anleggene på 

forespørsel.  

 

På forespørsel fra oss skal leverandørene gjennomføre evidensbaserte vurderinger knyttet 

til ytelsen sin innen miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold, og dele resultatene av 

slike vurderinger med oss. Leverandørene skal sikre at dokumentasjon som viser 

overholdelse av Rolls-Royce sin globale leverandørkodeks, blir ført, og skal gi Rolls-Royce 

tilgang til slik dokumentasjon på rimelig varsel. Leverandørene samtykker til at Rolls-Royce 

kan bruke deres miljømessige, sosiale og styringsmessige informasjon til formålene angitt i 

avtalene våre med leverandørene, og som påkrevd av gjeldende lov og/eller (i anonymisert 

format) for offentlig rapportering eller til enhver kunde av Rolls-Royce.  

 

Overholdelse av Rolls-Royce sin globale leverandørkodeks er svært viktig for Rolls-Royce, 

og dersom kravene angitt i Rolls-Royce sin globale leverandørkodeks ikke overholdes av en 

leverandør, kommer Rolls-Royce til å støtte seg på de kontraktsmessige rettighetene sine 

overfor leverandøren, som kan inkludere retten til å si opp den relevante avtalen.  
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5.3 Leverandørens bekymringer  
 

Vi sier ifra om alle forhold som bekymrer oss eller som ikke er i tråd med prinsippene angitt 

i Rolls-Royce sin globale leverandørkodeks, uten frykt for gjengjeldelse, og vi forventer at 

leverandørene våre gjør det samme. Rolls-Royce tolererer ikke gjengjeldelse.  

Leverandører kan ta opp spørsmål eller bekymringer på nettet eller via telefon, og ved å 

snakke med Rolls-Royce sine kontaktpersoner eller bruke Rolls-Royce sin Si ifra-linje – 

anonymt ved behov. Følgende nettsted inneholder en fullstendig liste over 

verdensomspennende telefonnumre for rapportering av bekymringer. Eventuelt kan du 

bruke det nettbaserte systemet som du finner her: 

 

 Rolls-Royce sin Si ifra-linje  
 

Vi oppfordrer leverandørene til å tilby en lignende anonym tjeneste for å ta opp bekymringer. 

 

© Rolls-Royce plc 2022 
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