
Arbeidslivsstandarder
• NHO Transports medlemsbedrifter skal tilby arbeidskon-
trakter, regulert arbeidstid og gi en lønn det går an å leve
av. Det skal brukes tariffavtale der forholdene ligger til rette
for det. Dette skal også gjelde ved innleie av undertrans-
portører.

• NHO Transport krever av medlemsbedriftene at de
arbeider for et godt arbeidsmiljø internt, og tillit mellom led-
else, ansatte og deres tillitsvalgte.

• NHO Transport arbeider for et inkluderende arbeidsliv, og
mangfold blant bransjens medarbeidere og ledere når det
gjelder kjønn, alder, religion og nasjonalitet.

• NHO Transports medlemsbedrifter skal ha retningslinjer og
rutiner for helse og sikkerhet, og ta nødvendige tiltak for å
forebygge ulykker.

• NHO Transport anbefaler medlemsbedriftene og
leverandører i bransjen regelmessig å vurdere leverandør-
kjeden for å unngå risiko for barnearbeid, tvangsarbeid og
andre uakseptable arbeidsforhold for leveranser der hvor
dette er aktuelt.

• NHO Transports råd til våre medlemmer og samarbeids-
partnere er at de tar ansvar for å støtte ungdom under ut-
dannelse gjennom inntak av lærlinger, og tilbyr opplæring
og etterutdanning av medarbeidere.

Miljø
• NHO Transport arbeider for at bruk av bransjens tjenester
ikke gir skade på liv og helse eller truer sikkerheten for
kunder og ansatte.

• NHO Transport mener grunnprinsippet for all virksomhet i
bransjen er at den skal bidra til å redusere alle former for
skadelige utslipp til luft, vann og grunn.

• NHO Transport mener alle virksomheter i bransjen må ha
systemer for miljøledelse, og at det stilles miljøkrav til
leverandører i bransjen.

Anti-korrupsjon
• NHO Transport har null-toleranse for korrupsjon og be-
stikkelser, og gjør dette kjent for våre samarbeidspartnere
og leverandører. 

• NHO Transport mener alle medlemsbedrifter må utarbeide
etiske retningslinjer vedrørende korrupsjon, å gi nødvendig
opplæring i hva de betyr i praksis.

• NHO Transport har retningslinjer som sikrer at vi er for-
siktige og bevisste når det gjelder gaver og representa-
sjon, og anbefaler medlemsbedriftene å utarbeide slike
retningslinjer.

• Alle virksomheter må få på plass rutiner for varsling som
er kjent av alle ansatte.

Menneskerettigheter
• NHO Transport vil ikke akseptere diskriminering ut fra
kjønn, alder, religion, politiske meninger, nasjonalitet og
andre forhold.

• NHO Transport anbefaler at medlemmer, leverandører og
samarbeidspartnere undersøker menneskerettighets-
situasjonen i land de kjøper varer og tjenester fra eller har
virksomhet i, for å unngå å bli involvert i brudd på mennes-
kerettighetene. Dersom det er aktuelt i forhold til forret-
ningsvirksomheten bør virksomhetene vedta en policy for
menneskerettigheter.

Etikkplakat for NHO Transport

NHO Transports etikkplakat skal sikre at vår egen virksomhet drives i tråd med våre
etiske vegvalg. NHO Transports etikkplakat skal gi retning for medlemsbedriftenes
arbeid med etikk og korrupsjon. Den skal gjøre leverandører og samarbeidspartnere
kjent med hvilke prinsipper som gjelder for bransjens arbeid med etikk og korrupsjon,
og dermed bidra til å opprettholde en bransje med høy etisk standard. Vi forventer av våre
medlemmer og samarbeidspartnere at de respekterer NHO Transports etiske vegvalg.


