Krav til etikk og samfunnsansvar
hos leverandører til KLP
Dette dokumentet beskriver KLPs forventninger til våre
leverandørers ivaretakelse av etikk og samfunnsansvar.
Forpliktelse til å oppfylle disse forventningene er en
forutsetning for å inngå avtale med KLP.
1. Etikk

3. Lønns- og arbeidsvilkår

2. Samfunnsansvar

Leverandøren skal innta tilsvarende forpliktelser ved inngåelse av avtaler
med underleverandører som nevnt foran. Dersom leverandøren ikke oppfyller disse vilkårene, kan KLP holde sin ytelse tilbake eller gjøre gjeldende
andre egnede sanksjoner.

KLP tar avstand fra korrupsjon, diskriminering, misbruk av stilling, ulovlig
forretningsmessig opptreden og andre handlinger i strid med lov eller god
forretningsskikk. Vi forventer at også leverandører til KLP etterlever dette
i hele sin virksomhet. KLPs ansatte og andre representanter er underlagt
etiske retningslinjer som fastslår at det skal utvises nøkternhet ved mottak
av gaver og representasjon fra leverandører og andre parter, at KLP selv skal
dekke reise og opphold for egne representanter og at ingen representanter
for KLP kan delta i beslutninger hvor deres habilitet kan bli stilt i tvil. KLP
forventer at våre leverandører respekterer og bidrar til etterlevelse av dette.
KLP har gjennom initiativet UN Global Compact signert FNs prinsipper på
områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon.
Prinsipp nr. 1  Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt
anerkjente menneskerettigheter.
Prinsipp nr. 2   Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
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.
Prinsipp nr. 6    Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
Prinsipp nr. 7   Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.
Prinsipp nr. 8    Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar.
Prinsipp nr. 9   Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig
teknologi.
Prinsipp nr. 10  Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon,
herunder utpressing og bestikkelser.
KLP forventer at våre leverandører i hele sin virksomhet respekterer disse
prinsippene samt alle grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter
og krav til HMS. Vi forventer at leverandøren er bevisst sitt samfunnsansvar
ved valg og oppfølging av underleverandører, herunder at leverandøren gjør
sitt beste for å sikre underleverandørers etterlevelse av prinsipper og rettigheter som beskrevet i dette dokumentet.

Leverandøren skal sørge for at alle ansatte i egen organisasjon, og ansatte
hos eventuelle underleverandører som direkte medvirker til oppfyllelse
av leverandørens forpliktelser overfor KLP, ikke har dårligere lønns- og
arbeidsvilkår enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller er
normalt for vedkommende sted og yrke, jf. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (F08.02.2008 nr. 112).

4. Prinsipper for åpenhet og samarbeid

For å oppnå en etisk og samfunnsansvarlig forretningsvirksomhet,
forventer KLP åpenhet og samarbeid. I dette inngår at våre leverandører på
oppfordring redegjør for ivaretakelse av etikk og samfunnsansvar i egen
virksomhet og hos underleverandører. KLP kan utføre stikkprøver og be
om innsyn i forhold hos leverandøren for å prøve avgitte opplysninger.
Dersom KLP ønsker å undersøke forhold hos underleverandører, er
leverandøren forpliktet til å oppgi navn og kontaktopplysninger for de underleverandører forespørselen gjelder samt tilrettelegge for kontakt med disse.
Dersom leverandøren oppdager eller har grunn til å mistenke at det
foreligger kritikkverdige forhold hos leverandøren selv eller hos en
underleverandør, forventer KLP å bli varslet og informert om forholdet.
Dersom kritikkverdige forhold avdekkes, vil KLP kreve at de kritikkverdige
forholdene opphører, at det fremlegges en plan med tiltak for å sikre at
tilsvarende forhold ikke skal inntreffe igjen, og at KLP får dokumentasjon
på at tiltakene er iverksatt.
Manglende eller uriktig rapportering eller varsling utgjør et mislighold
dersom det skyldes grovt uaktsom eller illojal opptreden fra leverandørens
side. Et godt samarbeid på området etikk og samfunnsansvar vil bidra til
at leverandøren eventuelt blir inntatt i listen over prefererte og godkjente
leverandører til KLP.

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.
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