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1. Om etiske retningslinjer 

Solenergiklyngen (SEK) jobber for en sunn og velfungerende bransje innenfor solenergi og 

energisystemer. I samsvar med dette formålet har foreningen vedtatt etiske retningslinjer som 

partnerne må sette seg inn i og følge (partnere og medlemmer betyr og innebærer det samme i 

Solenergiklyngen).  

Partnerskap i foreningen skal være et tegn på kvalitet, for etterlevelse av regelverk og for riktig og 

profesjonell oppførsel og holdning overfor kunder, leverandører, samarbeidspartnere, næringen og 

samfunnet for øvrig. 

Retningslinjene vedtas av foreningens partnere. Styret har i oppgave å utarbeide og tolke etiske 

retningslinjer og håndtere spørsmål om etterlevelse. 

2. Generell informasjon om oppførsel 

En partner skal drive sin virksomhet på en forsvarlig måte, med overholdelse av god forretningsskikk 

og korrekt opptreden. En partner skal opptre på en slik måte at det gode omdømmet til bransjen og 

andre partnere opprettholdes og ikke skades. Hver partner skal støtte og respektere internasjonale 

avtaler om menneskerettigheter og friheter. 

3. Lover og forskrifter 

Partneren er ansvarlig for og ha kjennskap til og sørge for at gjeldende lover, forskrifter og andre 

relevante regler etterleves. Dette gjelder både for industrien i Norge og internasjonale regler.  

4. Markedsføring 

En partner kan ikke – direkte eller indirekte – tilby, love, anmode om, kreve eller ta imot bestikkelser 

eller andre utilbørlige fordeler.  

En partner skal respektere regler for rettferdig konkurranse ved anbud og innkjøp. Partneren skal 

også motvirke - direkte eller indirekte - utilbørlig påvirkning, prissamarbeid, karteller, misbruk av 

markedsdominans og ulike typer manipulasjon av anbud med sikte på konkurransevridning. 

5. Arbeidsforhold 

En partner arbeider for gode arbeidsforhold ved å arbeide for at lover og regler om arbeidsmiljø, 

diskriminering, organisasjonsfrihet og arbeidsvilkår blir overholdt. 

Partneren skal for øvrig forholde seg til lover, konvensjoner og retningslinjer om bærekraft og etikk 

på produksjons- og leverandørnivå, blant annet ved å arbeide for at det ikke forekommer tvangs- 

eller barnearbeid på noe stadium i verdikjedene der partneren er involvert i. For dette området 

henvises det til foreningens kommende anbefalinger vedr etiske verdikjeder1 . 

 
1 Dette er under arbeid og kommer senere i 2022.  
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6. Miljø 

Partneren skal arbeide for bærekraft i bransjen og bidra til at solenergiteknologi produseres, 

installeres, brukes og resirkuleres med minst mulig påvirkning på miljø og omgivelser, og for at 

næringen skal kunne oppfylle nasjonale og internasjonale miljø- og klimamål. 

7. Produktsikkerhet og installasjoner 

Produkter og systemer som produseres, selges eller brukes skal kontrolleres og merkes i henhold til 

gjeldende lovverk og andre forskrifter. En partner skal etterstrebe kvalitet i bransjen og skal levere 

tjenester og arbeid med høy sikkerhet, kunnskap og profesjonalitet. 

8. Forhold til andre aktører 

En partner forventes å stille de samme krav til underleverandører, leverandører og 

samarbeidspartnere og bør være et utvalgskriterium. 

9. Tiltak ved avvik fra retningslinjene 

En partner skal ha system for rapportering av avvik og system for egenkontroll. Meldinger skal tas på 

alvor og utredes.  

Meldinger om adferd som avviker fra etiske retningslinjer for en partner i foreningen skal sendes til 

Solenergiklyngens administrasjon. 

Å følge de etiske reglene er et av kravene for partnerskap i foreningen. En partner som ikke lever 

opp til kravene i disse retningslinjene, kan bli gjenstand for tiltak. Mulige tiltak kan være krav om 

dokumentasjon eller bevis på overholdelse av retningslinjene eller forbedringstiltak. Følge ikke dette 

opp, kan det i ytterste konsekvens bety utestengelse fra foreningen. Hver sak skal gjennomgås og 

besluttes av styret.  

 


