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Vedlegg 4: Retningslinjer for ansvarlig økonomisk adferd 

 

Hensikten med disse retningslinjene er å klargjøre forventninger og kjøreregler for hvordan den enkelte ansatte i kraft 

av sin stilling, oppdrag eller verv kan opptre økonomisk ansvarlig. 

 

Hovedregel om ansvarlig atferd i Polaris Media 

 

Polaris Media (betyr: alle selskaper i konsernet Polaris Media der Polaris Media direkte eller indirekte har kontroll) 

krever høye etiske standarder av alle som handler på vegne av konsernet. Medarbeiderne må rette seg etter gjeldende 

lover og forskrifter, samt utføre sine plikter i samsvar med kravene og standardene som gjelder i Polaris Media. Ansatte 

eller tillitsvalgte i Polaris Media skal ikke bidra til at det begås lovbrudd. 

 

Prinsipper for gaver, gjestfrihet og utgifter 

1. Ansatte og tillitsvalgte i Polaris Media må ikke gi eller ta imot ytelser som er utilbørlig, enten de er av 

økonomisk verdi eller av annen nytteverdi.  

2. Gaver kan kun mottas i form av reklameartikler med begrenset økonomisk verdi og som vanligvis har en 

bedriftslogo. Man kan ta imot gaver av større verdi i situasjoner der det ville vekke klart anstøt å avslå. I 

slike tilfeller skal gaven overleveres til Polaris Media, og den vil bli sett på som Polaris Medias eiendom. 

3. Ansatte kan ta imot gjestfrihet i form av sosiale sammenkomster, måltider eller underholdning hvis det er 

tydelig relatert til forretninger. Kostnaden ved slik gjestfrihet må holdes innenfor rimelighetens grenser. 

Reiser og overnatting for ansatte i forbindelse med gjestfrihet, skal betales av Polaris Media. 

4. Prinsippene over gjelder også motsatt vei, det vil si at ansatte som opptrer på vegne av Polaris Media, i sitt 

samkvem med kunder, leverandører og andre parter, ikke kan tilby eller samtykke i å betale for gaver, 

gjestfrihet eller andre utgifter som vil medføre brudd på disse prinsippene.  

5. Medlemmer av konsernledelsen kan, ved spesielle anledninger når skikk og bruk krever det og det ikke 

oppfattes som utilbørlig, godkjenne tilbud om eller mottak av, en gave av høyere verdi enn det som er 

angitt over, på vegne av Polaris Media. 

6. Alle saker som gjelder aksept eller tilbud av gaver, gjestfrihet og lignende fordeler, må diskuteres og 

avtales med overordnet. 

7. Sporadisk fremmøte på lokale sportsarrangementer eller sosiale sammenkomster krever ingen slik avtale, 

men overordnet bør informeres for å sikre åpenhet om dette fremmøtet. 

8. I forbindelse med invitasjoner man mottar er det utarbeidet en sjekkliste med holdningsskapende spørsmål 

man må tenke gjennom på forhånd. Se også kontrollspørsmål lengder ned i retningslinjene. 

 

Ledelsens ansvar for oppfølging av retningslinjene og konsekvenser ved brudd 

 

Ledere i Polaris Media må kontrollere at aktiviteter innenfor deres ansvarsområde utføres i henhold til kravene som er 

angitt i disse retningslinjene. Ledere har ansvar for å videreformidle kravene og gi råd når det gjelder tolkningen og 

anvendelsen av regelverket. 

Brudd på konsernets etiske retningslinjer generelt og disse retningslinjene spesielt, kan medføre disiplinærtiltak eller 

oppsigelse med/uten øyeblikkelig virkning, og kan bli rapportert til relevante myndigheter. 

 

Med henvisning til pkt. 8 i ”Prinsipper for gaver, gjestfrihet og utgifter” i Polaris Media, bør man som ansatt i Polaris 

Media tenke gjennom følgende holdningsskapende spørsmål om gjestfrihet: 

 Hvorfor får jeg tilbud om dette, og ventes det noe til gjengjeld? 

 Er dette tydelig relatert til forretninger for Polaris Media og er jeg den rette personen til å delta? 

 Pågår det forhandlinger, innkjøpsprosesser eller andre forhold som krever en særlig forsiktig tilnærming? 

 Hva går denne gjestfriheten ut på, ligger kostnadene innenfor rimelighetens grenser og dekkes 

reise/overnatting av Polaris Media? 

 Kan jeg forsvare offentlig at jeg deltar? 

 Får jeg ofte tilbud om gjestfrihet fra samme vert? 

 Deltar representanter fra andre selskaper? 

 Dersom jeg er eneste representant for Polaris Media, er det noen spesiell grunn til dette, og er det godkjent av 

min overordnede? 

 Dersom ektefelle eller partner deltar, er det tilstrekkelige grunner til det og er det godkjent av min 

overordnede? 

 Er gjestfriheten/underholdningen tatt opp med min overordnede? 

 Ville Polaris Media ha tilbudt den samme gjestfriheten? 


