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ETISKE REGLER FOR NEK, HERUNDER ARBEID I NEKs NORMKOMITÉER 

1. Gyldighetsområde 
 

Disse regler gjelder alle ansatte i NEK og personer som arbeider innenfor regelverket som 
gjelder NEKs normkomitéer. Reglene kommer i tillegg til Regler for utarbeidelse og fastsettelse 
av Norske Elektroteknisk Normer. 
 

2. Generelt 

I følge den internasjonale standarden NS-ISO 26000 for samfunnsansvar er etisk atferd et av sju 

prinsipper for samfunnsansvar. En organisasjons atferd bør baseres på verdiene ærlighet, 

likeverd og integritet, står det i standarden. NEK ønsker å følge NS-ISO 26000 og leve opp til 

disse verdiene. 

 

3. Hvem omfattes av de etiske retningslinjene? 

De etiske retningslinjene gjelder for NEK og hver enkelt medarbeider, innleid personell, 

konsulenter og andre som handler på vegne av NEK eller er engasjert i å utføre oppgaver for 

NEK.  

Retningslinjer for arbeidet i komiteene er beskrevet i et eget dokument («Regler for arbeidet i 

komiteene») som ligger i KS-systemet og kunngjort åpent på NEKs nettsider. Generelt kan vi si 

at i de sammenhenger der komitémedlemmer representerer NEK, gjelder det etiske regelverket 

også for dem. 

Alle er forpliktet til å gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene og medvirke til at de blir 

fulgt.  

 

  

Etiske prinsipper   
Vi skal: 

 oppføre oss profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet 

 ivareta medvirkning og beslutningslojalitet 

 opptre upartisk og ikke gi noen virksomheter eller enkeltpersoner urettmessige 

fordeler 

 avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til Norsk Elektroteknisk Komite   

 behandle alle vi kommer i kontakt med gjennom arbeidet med høflighet og respekt 
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4. Forventet adferd 

Generelt 

Alle aktiviteter i regi av NEK skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler. 

Tillit og respekt 

Du skal vise respekt for alle individer, og bidra til et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av tillit, 

respekt, mangfold, toleranse og stor takhøyde.  

Likeverd 

Du skal avstå fra oppførsel som har negativ innvirkning på kollegaer, arbeidsmiljøet eller NEK. 

Dette omfatter blant annet enhver form for trakassering, mobbing og diskriminering.  

Internasjonale adferdsnormer 
Du skal ha en verdig og høflig framtreden og respektere lokale lover, skikker og kultur. Du skal 

oppføre deg i tråd med norsk lov når du oppholder deg utenlands.  

Rusmidler 

Du skal ikke bruke eller oppmuntre andre til å bruke rusmidler på en måte som kan sette NEK 

eller samarbeidspartnere i et uheldig lys. Ved alle NEKs arrangementer der det blir servert 

alkohol, skal det alltid tilbys et alkoholfritt alternativ.  

Konfidensialitet 

Du skal behandle sensitiv informasjon som berører virksomheten, samarbeidende virksomheter 

eller kollegaer, med aktsomhet, også når du ikke er pålagt taushetsplikt.  

NEKs eiendom 

Du skal beskytte NEKs eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Informasjon som er 

produsert og lagret på NEKs IT-systemer, anses som NEKs eiendom. 

 


