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Introduksjon 

NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.Det er derfor viktig for oss å ta 
ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene til de som er 
involvert i produksjon av våre produkter. 

For å gjøre dette klart for våre leverandører, og våre egne ansatte, og alle andre 
involverte, har vi vår egen ”Code of Condukt” 

Prinsipper: 

Leverandører til NTC Profil AS må kontinuerlig jobbe for at produksjon og service er 
i henhold til nedenforstående internasjonalt respektert og definert standard. 

Som en generell regel, skal leverandøren garantere at deres underleverandører 
oppfyller disse standardene.Kontrakts-arbeidere, dag-arbeidere og ad-hoc-arbeidere 
hos leverandøren må også være inkludert i dette arbeidet. 

I noen tilfeller, politisk eller kulturelt, kan det være vanskelig og følge noen av 
standardene, eller å oppdrive identiteten eller komme i kontakt med alle 
underleverandører. I disse tilfeller skal en velge alternative fremgangsmåter. 

Vår leverandør må også tillate NTC Profil AS, eller autorisert personell av NTC Profil 
AS, uhindret tilgang til deres fasiliteter og til alle relevante dokumenter, til alle tider, 
om dette er forhåndsvarslet eller ikke. 

Leverandører må innfri disse krav innen en fornuftig tidsramme, og dette vil, som en 
generell regel, være en pre-kvalifisering for fremtidig handel med NTC Profil 
AS.Mangel på forbedring av standard og framgang vil resultere i re-vurdering om 
videre samarbeid med NTC Profil. Dette vil bare skje hvis gjentatte forespørsler fra 
NTC Profil AS ikke følges opp med lovende forbedringer. 
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Mål for produksjonsmiljø 

A) Arbeidsmiljø: 

Ansettelse er frivillig: 

Det skal ikke forekomme tvangsarbeid. Arbeidere er ikke forpliktet til å levere 
”depositum”, eller identitetspapirer hos arbeidsgiver og er fri til å avslutte 
arbeidsforholdet alminnelig tid etter oppsigelse. 

Retten til organisering og kollektive forhandlinger: 

Arbeidere, uten unntak, har retten til å bli medlem av, eller starte fagforening etter 
egne valg.og forhandle kollektivt. Hvis disse rettigheter er begrenset etter lov, skal 
arbeidsgiver huse og under noen omstendighet hindre parallelle metoder for 
uavhengige og fri forhandlinger. Arbeidernes representanter skal ikke diskrimineres 
og skal ha full tilgang til å utføre deres funksjoner som representanter. 

Barnearbeid: 

I følge UN Convention of The Rights of Children og ILO Conventions 138 and 182, 
Skal barn under 18 år ikke ansettes i arbeid som kan sette deres helse eller 
sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Barn under 15 år skal ikke ansettes i arbeid 
som kan sette deres helse eller / og hindre utdanning. 

Rekruttering av barnearbeid som ikke tilpasses ovenforstående betingelser, vil ikke 
aksepteres. Hvis slikt barnearbeid allerede eksisterer, må tiltak for utfasing starte 
umiddelbart. Tiltak må også settes inn for å sikre avtaler om substans og utdanning 
for barn til de er over standard skolealder. 

Ingen diskiminering: 

Det skal ikke forekomme diskriminering basert på rase, kaste, nasjonal opprinnelse, 
religion, alder, kjønn, seksuell legning, fysisk eller sykisk funksjonshemming, 
fargforeningsmedlemskap eller politiske aktiviteter. 

Systemer for beskyttelse mot seksuell trakassering, truende, fornærmende eller 
utnyttende oppførsel og mot diskriminering eller oppsigelse på bakrunn av for 
eksempel giftemål, graviditet, foreldrerolle, HIV-positiv status skal opprettes. 

Ingen voldelig eller ummenneskelig behandling 

Fysisk overgrep eller disiplin og trussel om fysisk overgrep skal forbys.Det samme 
gjelder for seksuell og annen trakassering og andre former for trussler. 

Sikker og hygieniske arbeidsforhold: 

Et trygt og hygienisk arbeidsmiljø må tilbys. Arbeidere skal motta regelmessig helse 
og sikkerhets trening, og ha tilgang til nødvendige fasiliteter. 

Bærekraftige lønninger 

Lønninger og godtgjørelser må, som minimum, være som nasjonal lovlig standard 
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eller industriell standard, og alltid være nok til å dekke basisbehov. Lønnsavtale skal 
alltid avtales før ansettelse. Trekk fra lønn som disiplinær straff tillates ikke. 

Arbeidstid: 

Arbeidstiden skal være innenfor nasjonal standard eller industriell standard, og skal 
ikke overstige arbeidstimer mot fritimer i.h.t internasjonale konvensjoner. Overtid 
skal begrenses. 

 
Alminnelig ansettelse: 

Så langt som mulig, skal arbeid utføres på bakgrunn av gjensidig ansettelsesforhold 
som beskytter den ansattes rettigheter og sosiale sikkerhet etter nasjonal lov og 
utførelse. Ansvar overfor ansatte skal ikke unnlates ved bruk av ”labour-only” 
kontrakter, underleverandører, eller andre relasjoner. Hvis denne type kontrakter 
brukes, skal disse ansatte nyte samme rettigheter som ordinært ansatte. 

B) Forhold utenfor arbeidsplass 

Eiendomsrett og tradisjonell bruk av ressurser: 

Ved konflikt med lokale miljøer om bruk av grunn eller andre naturressurser, skal 
partene, gjennom forhandlinger sikre respekt for individuelle og kollektive rettigheter 
til områder og ressurser.Dette gjelder også hvor rettigheter ikke er formalisert. 

Marginaliserte grupper: 

Produksjon og søk etter råmaterialer for produksjon må ikke bidra til ødeleggelse 
eller svekkelse av livsmiløet til marginaliserte grupper, for eksempel ved 
beslagleggelse av store landarealer eller andre naturressurser den aktuelle 
gruppen er avhengige av. 

Miljø: 

Produksjon og søk etter råmaterialer må ikke i kort, eller lang tid, være ødeleggende 
for miljøet, eller i noen form være direkte skadelig for menneskers helse, miljø eller 
sikkerhet. 

Implementering. I tilfeller hvor minimum standard ikke kan oppnås umiddelbart, eller 
i tilfeller hvor disse allerede er nådd, skal leverandøren jobbe kontinuerlig for å 
forbedre produksjons betingelsene . Dette arbeidet skal være rettet direkte mot 
kostnadseffektive metoder i områder hvor det ligger ett reelt potensiale for 
forbedring. 

Med hensyn til oppnåelse av hovedmål, utenfor arbeidsplassen, kan det være 
vanskelig å få en full oversikt og ha mulighet til innflytelse på forholdene. Forhold 
utenfor arbeidsplassen involverer ofte flere parter enn produsenten, og 
leverandøren til NTC Profil AS kan ha begrenset innflytelse. 
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Rapportering og uavhengig verifisering av sosialt ansvar. 

Leverandører til NTC Profil AS må rapportere årlig om deres progress med å 
implementere hovedmål og forbedring av sosiale forhold. NTC Profil AS vil gi videre 
veiledning av rapport format. 

NTC Profil AS vil implementere ett system for ekstern selvstendig overvåking, 
verifisering/sertifisering for å forsikre Norske kunder at leverandører og 
underleverandører oppnår hovedmålene, og forløpende forbedringer av de sosiale 
aspekter ved produksjon. 

 


