
Statskogs etiske retningslinjer skal fremme ønsket opptreden fra Statskogs med-
arbeidere. Retningslinjene forteller den enkelte medarbeider hvilke forventninger 
foretaket har til opptreden i ulike situasjoner og sammenhenger. 
 
Retningslinjene forteller hva vi står for og hvordan vi skal opptre overfor hverandre 
og omverdenen. Retningslinjene gjelder for alle i Statskog, også midlertidige ansatte, 
vikarer og styremedlemmer (omtalt som «jeg» i punktene nedenfor).

Våre etiske retningslinjer sier noe om hva vi står for og 
hvordan vi skal opptre

Etiske retningslinjer

KLIMA OG YTRE MILJØ 
 
Statskog skal jobbe for en miljøvennlig og ressurseffektiv 
drift ved å integrere hensynet til klima, miljø og ressursbruk  
i Statskogs økonomiske og strategiske beslutninger. 
 
• Jeg skal bidra til å inkludere hensyn til klima og miljø i mitt  

arbeidsområde.  
 
• Jeg skal ha et bevisst forhold til ressursbruk og bidra til  

ansvarlig avfallshåndtering.  

 
RESSURSFORVALTNING, UTSTYR OG EIENDELER 
 
Statskog har et stort samfunnsansvar i å forvalte  
fellesskapets ressurser og skal gjøre dette på en mest  
mulig bærekraftig, økonomisk og rasjonell måte. Statskog 
skal tilstrebe relevant likebehandling, og opptre med  
respekt overfor sine forretningspartnere. 
 
Statskogs ansatte behandler og bruker foretakets eiendeler 
og utstyr, inkludert telefoner og IT-utstyr, på en ansvarlig  
og profesjonell måte. 
 
• Jeg skal bruke og ta vare på Statskogs ressurser og  

eiendommer på en god, effektiv og rasjonell måte,  
og ikke misbruke eller sløse med disse.  

 
• Jeg vet at alle eiendeler og alt utstyr som Statskog eier og som 

jeg benytter eller kan benytte i forbindelse med mitt arbeid, er 
Statskogs eiendom. Jeg benytter derfor dette på en ansvarlig 
måte, slik at ikke Statskogs interesser kan bli påvirket på en 
negativ måte. 

 
• Jeg skal ikke bruke Statskogs ressurser, utstyr og eiendeler til 

personlige eller andre formål utover Statskogs virksomhet, 
med mindre noe annet er avklart i mitt arbeidsforhold eller  
i Statskogs styrende dokumenter. 

 
INFORMASJON OG IT-SYSTEMER 
 
Statskogs ansatte behandler og bruker foretakets informasjon, 
IT-systemer og Intranett på en ansvarlig og profesjonell måte. 
 
• Jeg vet at all informasjon som er produsert og lagret  

i Statskogs IT- systemer ansees å være Statskogs eiendom,  
og er kjent med at Statskog forbeholder seg retten til å ha  
tilgang til all slik informasjon, der dette ikke er begrenset  
ved lov eller avtale.

Fo
to

: T
on

je
 B

lo
m

se
th

ETTERLEVELSE AV LOVER OG REGLER 
 
Statskog skal etterleve lover, regler og standarder, samt 
legge til rette for at alle ansatte forstår sitt ansvar og sine 
plikter. 
 
• Jeg skal bidra til at Statskog etterlever lover, regler og  

standarder, og vil sette meg inn i de regler og retningslinjer 
som er relevant for mitt arbeid, og sørger for etterlevelse av 
eksterne og interne krav som er relevante for min stilling. 

 
SENTRALE RETTIGHETER OG VERDIER 
 
Statskog har utformet egne verdier, og skal i tillegg  
respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter, 
slik de fremkommer i anerkjente internasjonale  
konvensjoner, i all sin virksomhet. 
 
• Jeg skal etterleve Statskogs verdier – samspillende, ansvarlig, 

verdiutviklende og modig – i møte med kollegaer, kunder,  
rettighetshavere, leverandører og lokalsamfunn. 

 
• Jeg skal sikre etterlevelse av grunnleggende menneske -

rettigheter, og ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn,  
alder, religion, legning eller nasjonalitet. 

 
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG ARBEIDSMILJØ 
 
Statskog skal respektere og bidra til et anstendig arbeidsliv 
hvor grunnleggende arbeidsstandarder og -rettigheter,  
inkludert internasjonalt anerkjente arbeidstaker rettigheter, 
samt arbeidsmiljøloven og likestillingsloven, ivaretas. 
 
• Jeg skal bidra til likestilling og et inkluderende arbeidsmiljø, 

samt ta avstand fra alle former for usaklig forskjells -
behandling og trakassering.  

 
• Jeg behandler andre med verdighet, likhet og gjensidig  

respekt. 
 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
 
Statskog skal jobbe systematisk med helse, miljø-  
og sikkerhet (HMS) i alle deler av virksomheten. 
 
• Jeg skal til enhver tid utføre mitt arbeid i tråd med Statskogs 

krav og rutiner innen HMS, og bidra til å ivareta eksterne  
samarbeidsparters sikkerhet når disse utfører arbeid på  
vegne av Statskog.  Tr

io
 M

ed
ia

 0
2/

20



FORRETNINGSETIKK 
 
Statskog skal ha en høy standard for forretningsetikk,  
og har nulltoleranse for korrupsjon, enhver form for  
økonomisk kriminalitet eller misligheter. 
 
Statskogs beslutninger og handlinger skal alltid være  
rettmessige og basert på en godt fundert vurdering  
av Statskogs interesser. 
 
Statskogs virksomhet og ansattes yrkesutøvelse skal foregå 
på en slik måte at ingen kan stille tvil ved foretaket eller den 
enkeltes uavhengighet og habilitet. 
 
• Jeg skal alltid opptre upartisk, og skal ikke bruke min stilling  

til å skaffe meg selv eller andre en uberettiget fordel. 
 
• Jeg skal aldri forsøke å påvirke behandlingen eller  

beslutningen av en sak i Statskog dersom jeg har en  
potensiell eller faktisk interessekonflikt knyttet til dette.  

 
• Jeg skal ikke ha bierverv, styreverv eller et annet lønnet  

oppdrag som vil kunne være i konflikt med foretakets  
interesser eller er egnet til å svekke tilliten til foretaket. 

 
• Jeg plikter, på eget initiativ, å varsle om forhold som gjør  

at inhabilitet kan oppstå.  
 
• Jeg skal ikke tilby direkte eller indirekte bestikkelser i form  

av forretningsgoder – som penger, gaver, tjenester eller  
andre fordeler. 

 
• Jeg skal ikke, verken for meg selv eller andre, ta imot  

forretningsgoder som kan, eller ser ut til å utgjøre, en  
utilbørlig påvirkning. Forretningsgoder kan kun mottas  
eller tilbys dersom de er beskjedne både med tanke  
på verdi og omfang.  

 
• Jeg tar avstand fra alle former for hvitvasking. 

ADFERD 
 
Statskog støtter ikke politiske partier eller politikere.  
Statskog har et rusfritt arbeidsmiljø og tar avstand fra  
sammenblanding av rus og arbeid. 
 
Statskog tar avstand fra kjøp av seksuelle tjenester, og har 
nulltoleranse for dette i forbindelse med arbeid, oppdrag  
og forretningsreiser. 
 
• Jeg står fritt til å delta i demokratisk politisk virksomhet,  

men lar dette skje uten henvisning eller tilknytning  
til Statskog.  

 
• Jeg skal ikke være, og tolererer heller ikke at mine arbeids -

kolleger er ruset på jobb. 
 
• Når jeg opptrer i sammenhenger der jeg forbindes med  

Statskog kjøper eller mottar jeg ikke seksuelle tjenester,  
eller på annen måte bidrar til seksuelt krenkende oppførsel. 

 
REGNSKAP OG FINANSIELL RAPPORTERING 
 
Statskogs regnskap skal utføres i henhold til gjeldende  
lovverk, etablert internkontrollsystem og god regnskaps -
praksis. Statskogs finansielle rapportering skal være  
transparent, nøyaktig og fullstendig. 
 
• Jeg skal sikre at all medvirkning i Statskogs bokføring og  

regnskapsrapportering er i tråd med gjeldende lovverk,  
Statskogs internkontrollsystem og aksepterte bokførings -
prinsipper. 
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TAUSHETSPLIKT 
 
Statskog skal være bevisst sine forpliktelser knyttet til  
konfidensiell informasjon og skal håndtere slik informasjon 
på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende lovverk. 
 
• Jeg har taushetsplikt om informasjon jeg får tilgang til som  

er egnet til å skade eller svekke de legitime interessene  
til Statskog, Statskogs forretningspartnere eller andre.  
Slik informasjon vil typisk være informasjon som gjelder  
kommersielle eller kontraktsmessige forhold, sikkerhets -
relaterte forhold og personopplysninger. 

 
• Jeg har plikt til å forhindre at uvedkommende får tilgang  

til taushetsbelagt informasjon.  
 
• Taushetsplikten er ikke til hindrer for varsling av kritikkverdige 

forhold. 

 

VARSLING  
 
Statskog ønsker en åpenhetskultur, der det å gi og motta  
tilbakemeldinger er en naturlig del av vår virksomhet.  
Statskog ønsker at alle skal føIe seg trygge slik at de kan 
varsle, gi uttrykk for bekymringer og reise kritikk på en  
konstruktiv måte. 
 
• Jeg oppfordres til å varsle om forhold som er i strid med våre 

verdier eller som kan true Statskogs interesser og omdømme. 
 
• Se nærmere om dette i Statskogs rutine for varsling. 

 
PERSONVERN 
 
Statskog skal være bevisst sine forpliktelser knyttet til  
personvern og skal håndtere personopplysninger på  
en forsvarlig måte i tråd med gjeldende lovverk. 
 
• Når jeg behandler personopplysninger i Statskog skal jeg 

sørge for at det skjer i tråd med gjeldende lovverk og interne 
retningslinjer i Statskog. 

 
YTRINGSFRIHET OG KOMMUNIKASJON 
 
Statskog skal bygge opp en kultur hvor de ansatte tør å ytre 
seg om virksomheten. De ansattes taushets- og lojalitetsplikt 
skal ikke være til hinder for å melde ifra om kritikkverdige  
forhold. 
 
Statskog kommuniserer åpent og nøytralt med alle interesse -
grupper og sørger for at viktig informasjon blir gitt til rett tid. 
 
• Jeg skal umiddelbart melde fra dersom jeg mistenker eller 

opplever kritikkverdige forhold i Statskog eller hos våre  
forretningspartnere.  

 
• Jeg har en grunnleggende rett til å kunne ytre meg om alle  

forhold ved Statskog innenfor taushetspliktens rammer.  
Jeg forstår imidlertid at lojalitetsplikten som arbeidstaker 
medfører at jeg skal opptre og uttale meg i samsvar med 
Statskogs interesser. 

 
• Jeg skal sørge for at det kommer klart fram at jeg uttaler  

meg som privatperson dersom jeg deltar i den offentlige  
debatten uten at dette er avklart med min overordnede. 

 
INNKJØP OG LEVERANDØROPPFØLGING 
 
Statskog skal tilstrebe konkurranse ved alle innkjøp,  
og har en slik plikt ved større anskaffelser. 
 
Statskogs forretningspartnere er viktige, men vi setter høye 
krav til at de etterlever relevante lover og regler, samt krav til 
HMS, etiske normer og fokus på ytre miljø. Statskog skal ved 
oppfølgingen av sine forretningspartnere søke å sikre at 
disse etterlever fastsatte krav. 
 
• Jeg bidrar til konkurranse ved innkjøp, og skal i min rolle påse 

at våre leverandører omfattes av våre krav til bl a HMS, etikk 
og ytre miljø.  

 
• Jeg skal være oppmerksom på leverandørenes etterlevelse  

av disse kravene, og skal melde ifra internt ved mistanke  
om manglende etterlevelse. 

 
GYLDIGHET 
 
De etiske retningslinjene gjelder for foretaket og hver enkelt  
ansatt, for styremedlemmer, innleid personale, konsulenter 
og andre som handler på vegne av Statskog.
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