
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etiske 

retningslinjer 

Generelt 
Alle som er tilknyttet Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) skal i all aktivitet tilstrebe å etterleve 

idealene ærlighet, likeverd og integritet. 

De etiske retningslinjene kommer i tillegg til «Retningslinjene for komitearbeid og utarbeidelse 

av publikasjoner».  

Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for all aktivitet som utføres av eller i regi av NEK.  

Hvem som omfattes av retningslinjene 
De etiske retningslinjene gjelder for NEKs ansatte til enhver tid.  

Retningslinjene gjelder også for medlemmer når de utfører arbeider omfattet av «Retningslinjer 

for komitearbeid og utarbeidelse av publikasjoner». I alle sammenhenger komitemedlemmer 

representerer NEK, gjelder disse retningslinjene. 

For innleid personell, konsulenter og andre som handler på NEKs vegne – gjelder 

retningslinjene under utførelse av aktiviteter for NEKs virksomhet. 

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

Etiske prinsipper 
Vi skal: 

• Opptre 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 NEK 

• Behandle alle vi kommer i kontakt med gjennom NEKs virksomhet med høflighet og 

respekt 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etiske 

retningslinjer 

Krav til adferd 
Den enkelte skal vise respekt for andre. Videre skal den enkelte bidra til et godt arbeidsmiljø 

tuftet på tillit, respekt, mangfold og toleranse. 

Den enkelte skal avstå fra oppførsel som har negativ innvirkning på arbeidsprosesser i regi av 

NEK. Videre skal den enkelte bidra til et godt arbeidsmiljø, enten det er i kollegiet eller i 

komiteene. Enhver skal aktivt bidra til å hindre enhver form for trakassering, mobbing eller 

diskriminering. 

Ved deltakelse på internasjonale møter skal enhver ha en verdig og høflig fremtreden som er 

harmonisert med skikker, sedvane og kultur på stedet. Den enkelte skal opptre i samsvar lokalt 

regelverk, men samtidig i tråd med norsk regelverk ved opphold utenlands. 

Den enkelte skal ikke bruke eller oppmuntre andre til å bruke rusmidler på en måte som kan 
sette NEK eller samarbeidspartnere i uheldig lys. Alkoholfritt alternativ bør alltid tilbys dersom 

alkohol serveres. 

Enhver skal behandle beskyttelsesverdig informasjon som berører virksomheten, kollegaer eller 
samarbeidende virksomheter med aktsomhet. Dette gjelde også om informasjonen ikke er 

taushetsbelagt. Ved tvil om håndtering og bruk av beskyttelsesverdig informasjon, skal 

nærmeste overordnet konsulteres. 

Enhver skal bidra til å beskytte NEKs eiendom og eiendeler mot tap, skade eller misbruk. All 

informasjon som er produsert og lagret på virksomhetens informasjonssystem, anses som NEKs 

eiendom.  

Utover ovennevnte: Alle aktiviteter i regi av NEK skal gjennomføres i tråd med gjeldende lover 

og forskrifter. 

  


