


INNLEDNING 

Blått Kompetansesenter AS er et innovasjonsselskap som skal fremme innovasjon i marint næringsliv i 
Trøndelag. Vi bidrar til økt vekst og attraktive arbeidsplasser i distriktene. 

Blått Kompetansesenter AS har et bredt eierskap med både private og offentlige eiere og en rekke 
oppdrag for privat og offentlig sektor. 

 
Om etiske retningslinjer 
De etiske retningslinjene skal styrke ansattes bevissthet og er selskapets minimumsforventning til 
ansatte i Blått Kompetansesenter AS sin adferd. Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere, både 
hel- og deltidsansatte, vikarer/innleide arbeidstakere og konsulenter som representerer Blått 
Kompetansesenter AS, samt styremedlemmer i Blått Kompetansesenter AS når de representerer 
selskapet. De etiske retningslinjene gjennomgås med nyansatte og årlig med ansatte i fellesmøte. 

 
Hva vil det si å handle i tråd med etiske retningslinjer: 

Blått Kompetansesenter AS skal opptre som upartiske rådgivere. Ansatte skal i sitt arbeid følge de 
lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk. De etiske 
retningslinjene skal hjelpe oss med å finne en forsvarlig praksis i alt vi gjør. Det skal være sammenheng 
mellom det vi sier, og det vi gjør. God etisk adferd skal alltid verdsettes høyt. Vi må til enhver tid ha et 
bevisst forhold til hvordan vi opptrer, både muntlig og skriftlig, fysisk og digitalt, internt og eksternt. 

 

Det betyr i praksis: 

Lojalitet – Vi gjør bare det beste for Blått Kompetansesenter AS. Det innebærer medvirkning i 
prosesser, aksept for uenighet og å innrette seg etter beslutninger når de blir tatt. 

Taushetsplikt – Vi deler ikke fortrolig informasjon.  Vi har taushetsplikt om selskapets og kunders 
forretningsmessige opplysninger og om personlige forhold. Dette fremgår også i de ansattes 
arbeidsavtaler. Taushetsplikten varer etter endt arbeidsforhold. 

Diskriminering – Vi tar vare på alle.  Vi har nulltoleranse for trakassering, diskriminering og mobbing. 

Rusmidler – Vi er ikke beruset på jobb. Vi er forsiktige med rusmidler og viser oss ikke beruset i 
jobbsammenheng. Det er ikke tillatt å være på jobb påvirket av rusmidler eller ha fravær som følge av 
rusmiddelbruk. Vi skal ta hensyn til kolleger og samarbeidspartnere som av ulike grunner ikke drikker 
alkohol. 

Representasjon – Vi går foran som gode eksempler. Vi følger retningslinjer når vi er på tjenestereiser, 
kurs og andre representasjonssammenhenger. 

Miljø - Vi er klimabevisste og tar beslutninger med tanke på miljøet. Blått Kompetansesenter AS er 
sertifisert Miljøfyrtårn og har signert Grønnvaskingsplakaten. 

Sosiale medier – Vi er bevisst hva vi sier og gjør. Vi skiller tydelig mellom utsagn og aksjoner der vi 
opptrer som Blått Kompetansesenter AS ansatte og som privatpersoner. 

Bruk av utstyr og eiendeler – Vi tar vare på våre og andres eiendom og eiendeler. 

Forholdet til våre forretningsforbindelser – Vi opptrer pålitelig og troverdig overfor alle 

Ansatte skal opptre slik at de bygger tillit, og behandle konfidensiell informasjon slik at den ikke deles 
uten samtykke og i henhold til selskapets personvernrutiner (GDPR) 



Innsideinformasjon – Vi håndterer informasjon med varsomhet. Vår virksomhets karakter gjør at 
medarbeidere og samarbeidspartnere kan få tilgang til børssensitiv informasjon. Alle må derfor være 
spesielt varsomme i sin håndtering av denne type kunnskap. 

Rettferdig konkurranse – Vi opptrer ansvarlig.  Dette gjelder både i innkjøpsprosesser og i konkurranse 
om offentlig anbud og midler.  

Bekjempelse av korrupsjon og misligheter. Vi følger loven. Blått Kompetansesenter AS tar avstand fra 
alle former for korrupsjon. 

Gaver – Vi gir og tar imot gaver med aktsomhet.  

Behandling av personopplysninger – Vi følger GDPR. 

Habilitet – Vi bruker ikke fortrolig kunnskap til personlig vinning for oss selv eller andre nærstående.  

Medarbeidere i Blått Kompetansesenter AS må ikke benytte sitt arbeidsforhold eller verv til å oppnå 
økonomiske fordeler av noen karakter for seg selv eller sine nærstående. Ansatte skal ikke investere i 
selskaper som er aktive i program med Blått Kompetansesenter AS som operatør. Den enkelte skal 
heller ikke benytte Blått Kompetansesenter AS leverandøravtaler, eiendom eller informasjon ervervet 
gjennom sin stilling til personlig fordel. De generelle innsidebestemmelsene som gjelder for 
aksjeselskap, gjelder også for Blått Kompetansesenter AS. Leder skal varsles med en gang du som 
ansatt opplever en mulig habilitetskonflikt. 

Personlige og økonomiske interesser i andre virksomheter.  

Ansatte i Blått Kompetansesenter AS kan ikke påta seg styreverv i annen næringsvirksomhet uten 
skriftlig samtykke fra Blått Kompetansesenter AS.  Samtykke kan bare gis når vervet ikke vurderes å 
være egnet til å svekke allmennhetens tillit til Blått Kompetansesenter AS. Ansatte kan heller ikke ha 
bierverv uten skriftlig samtykke fra Blått Kompetansesenter AS.  

Samfunnsansvar – Vi opptrer i tråd med FNs bærekraftsmål. 

 

VARSLING OM BRUDD PÅ ETISKE RETNINGSLINJER 

Ved varsel på daglig leder skal dette gå til styret v/styreleder 

Arbeidstakers ansvar 
Alle som representerer selskapet har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Arbeidstaker 
kan si fra til nærmeste leder, tillitsvalgt/verneombud, HR eller bedriftshelsetjeneste. 
 
Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. 
Varslers identitet skal beskyttes ved varsling til offentlige myndigheter. Eksempler på slike 
myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, 
Helsetilsynet og Miljødirektoratet. Tilsynsmyndighetene har taushetsplikt ved mottak av varsling. 

Leders ansvar: 
Leder har ansvar for å ta varslingen på alvor og å iverksette tiltak for å avdekke og/eller avslutte 
praksis som strider imot de etiske retningslinjene. Daglig leder skal umiddelbart orientere styret om 
varslinger. Brudd på selskapets retningslinjer eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinære 
reaksjoner, oppsigelse og anmeldelse. Varslers identitet skal beskyttes ved varsling. 

 

 



 

Vedlegg 1 – Etiske veivalg 

 

Spørsmål til diskusjon ved etisk dilemma 

1. Ved etiske dilemma kan følgende spørsmål brukes til å finne veien videre: 
2. Kan hendelsen avspeile seg negativt på deg eller Blått Kompetansesenter AS? 
3. Hvem vil bli påvirket av dette og hvordan (kollegaer, kunder, du selv etc)? 
4. Finnes det alternative løsninger? 
5. Hvordan ville dette sett ut i avisen? 
6. Hva ville menigmann tenke? 
7. Gave eller korrupsjon? 

Eksempel - spørsmål som kan hjelpe ved pkt. 7: 

a. Hva er formålet med ytelsen? 
b. Hva er verdien av 
ytelsen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

c. Hvem er mottaker av ytelsen? Har mottakeren makt til å påvirke for eksempel 

innkjøpsbeslutninger? 

d. Hvordan gis gaven – i skjul eller full åpenhet?            

e. Er gaven av en slik verdi at den er skattepliktig for mottaker? 

f. Dersom Blått Kompetansesenter AS gir gaven stiller den mottakeren i en etisk vanskelig situasjon?    


