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VÅR MÅTE Å ARBEIDE SAMMEN PÅ

AROM-DEKOR KEMI AS



HVORFOR VI HAR ETISKE RETNINGSLINJER
I Arom-dekor har vi et sterkt engasjement for arbeidet vårt, medar-
beiderne våre og kundene våre. Som ansatte i Arom-dekor har vi 
alle muligheten til å påvirke, og vi blir oppmuntret til å ta initiativ 
og beslutninger. Vi er et selskap med en sterk forbedringskultur 
for å videreutvikle virksomheten. De etiske retningslinjene våre 
er et redskap som hjelper oss med å bedømme hva som er riktig 
i ulike situasjoner, og som veileder oss i hvordan vi skal opptre 
og håndtere både juridiske og etiske utfordringer. De beskriver 
hvordan det forventes at vi skal samhandle med våre interessen-
ter, omverdenen og hverandre, for at Arom-dekor skal være den 
partneren og arbeidsgiveren vi ønsker å være, og må være for å 
holde oss konkurransedyktige på markedet vårt. Vi er hverandres 
arbeidsmiljø, og det er måten hver og én av oss opptrer på, som 
definerer Arom-dekor og hvordan omverdenen ser oss. Det betyr 
at vi alle må ta oss tid til å lese og forstå de etiske retningslinjene, 
og å følge dem. 

GRUNNLAGET FOR DE ETISKE RETNINGSLINJENE
De etiske retningslinjene for Arom-dekor Kemi AS er basert på 
våre verdier og prinsippene om menneskerettigheter, arbeidsrett, 
miljø og korrupsjon iht. FNs Global Compacts ti prinsipper og 
deres underliggende konvensjoner, deklarasjoner og retningslinjer. 

De etiske retningslinjene ligger til grunn for hvordan vi driver 
virksomheten vår, og de viser oss selv og omverdenen hva som 
kan forventes av oss. De bygger på våre verdier: å være fleksible, 
personlige, utviklende med respekt og mangfold. 

HVEM DE ETISKE RETNINGSLINJENE GJELDER FOR
Disse etiske retningslinjene gjelder for alle fast og midlertidig 
ansatte i Arom-dekor Kemi AS, innleide konsulenter og andre 
som jobber på oppdrag av Arom-dekor Kemi AS, inkludert styret 
(heretter kalt ansatte). Uansett stilling eller rolle bidrar vi alle til 
Arom-dekors langsiktige suksess. Om du er sjef, har du ansvar for 
å gå foran med et godt eksempel. Ansvaret omfatter også å sikre 
at teamet ditt tar til seg de etiske retningslinjene, og at dere fører 
en dialog slik at alle forstår innholdet. Retningslinjene erstatter 
ikke lovgivningen, og ved uoverensstemmelse mellom kravene 
som de etiske retningslinjene stiller, og nasjonal eller internasjonal 
lovgivning, skal det gis forrang til de kravene som innebærer det 
høyeste nivået. Hvis en ansatt velger ikke å følge retningslinjene, 
kan det føre til disiplinære tiltak, inkludert risiko for oppsigelse eller 
rettslige skritt. 

OM AROM-DEKOR
Arom-dekors filosofi er å tilby hver kunde en optimal helhetsløs-
ning. Gjennom egen produksjon, fleksible forpakningsmuligheter 
og skreddersydd distribusjon er forutsetningene maksimale. Vi er 
en lydhør totalleverandør som setter kunden i førersetet.

NOVEMBER 2022  
CHRISTAN LUNDELL, ADM.DIR.
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ADM.DIR. HAR ORDET

Verdiene våre gjennomsyrer hele 
vår organisasjon i alt vi gjør, 
hver dag” ”

De etiske retningslinjene ligger til grunn for hvordan vi driver virksomheten vår, og de viser oss selv og omver-
denen hva som kan forventes av oss. De beskriver forpliktelser, lover og krav om hvordan vi skal opptre, gir oss 
veiledning når vi står overfor etiske dilemmaer og hjelper oss med å ta gode beslutninger. De tydeliggjør prin-
sippene som styrer Arom-dekor i rollen som arbeidsgiver, medarbeidernes rolle overfor hverandre, og selskapets 
og medarbeidernes rolle overfor kunder, leverandører, samarbeidspartnere og samfunnet ellers. 

Vi skal alltid opptre på en måte som er ansvarlig og  
med respekt for mennesker og miljø. De tar også opp 
spørsmål der forventningene til selskapet – både in-
ternt og eksternt – strekker seg lenger enn de lovfestede 
forpliktelsene. Arom-dekor har også etiske retningslinjer 
for leverandører. Retningslinjene for leverandører gjel-
der for alle forretningsrelasjoner mellom Arom-dekor og 
våre leverandører og konkretiserer våre forventninger til 
leverandørenes virksomhet og opptreden.



FLEKSIBLE
Vi skal være kjent for at vi arbeider på en ukomplisert måte med korte beslutningsveier. Vi skal være lydhøre 
for kundenes interesser og se på disse som utfordringer, ikke hindringer. Et fleksibelt selskap skaper spenning 
og dynamikk, samtidig som kundenes ønsker oppnås. Vi ser muligheter i alle hendelser.

PERSONLIGE
Vi skal være et personlig selskap. Gjennom en ærlig og direkte dialog med hverandre, kundene våre og 
leverandører skal vi skape og opprettholde langvarige og gode relasjoner.

UTVIKLENDE
Et selskap som står for utvikling på alle plan, internt og eksternt. Et selskap som står for at alle mennesker 
har lik verdi, mulighet til å utvikle seg og påvirke. Vi skal være en arbeidsplass der medarbeiderne trives, og 
der det satses på fremtiden i form av videre investeringer i både nye produktområder og nye maskiner eller 
utvidelser. Vi skal arbeide for at alle skal føle glede på jobben.

RESPEKT
Vi skal ha respekt overfor hverandre, og vi skal ha respekt overfor oppdraget vårt. Arom-dekor skal være en 
arbeidsplass man ønsker å gå til.

MANGFOLD
Arom-dekor er et selskap som står for mangfold og ser på forskjellig opphav, bakgrunn og erfaring som en 
ressurs som gir selskapet større kompetanse og bredde.
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VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER
Arom-dekor er et selskap med sterke og tydelige verdier. Ettersom våre medarbeidere er hjertet i virksomheten 
og har en avgjørende rolle i den, forventer vi at de også skal respektere og leve opp til våre verdier.



ARBEIDSVILKÅR
Arom-dekor jobber for å tilby gode arbeidsvilkår for alle sine ansatte. Dette gjør at de kan utføre arbeidet til 
sitt fulle potensial. Vi følger gjeldende lover og avtaler om minstelønn, alder, arbeidstid, hvile, ferie, godt-
gjørelse og frynsegoder. Vi anerkjenner og respekterer våre ansattes foreningsfrihet og gjeldende kollektive 
avtaler. 

ARBEIDSMILJØ
Arom-dekor arbeider aktivt med å forbedre arbeidsmiljøet med mål om å skape en trygg arbeidsplass 
med friske medarbeidere som trives og presterer godt. I praksis innebærer det at vi jobber systematisk med 
arbeidsmiljøet vårt og sikrer at vi følger gjeldende arbeidsmiljølover, felles bedriftspolicyer, regler og andre 
relevante krav til vår virksomhet. Vi jobber kontinuerlig med forbedring på arbeidsmiljøområdet og skaper 
forutsetninger for dialog, innsikt, læring og endring gjennom en åpen og ikke-dømmende dialog om forbe-
dringsmuligheter i vår virksomhet. 

Vi har en nullvisjon for ulykker på arbeidsplassen og jobber kontinuerlig med å gjøre arbeidsplassene våre så 
sikre og sunne som mulig. I praksis innebærer det at vi proaktivt håndterer helse- og sikkerhetsrisikoer, i dia-
log med arbeidstakerne, for å skape et ulykkesfritt arbeidsmiljø der arbeidsskader og sykdommer forhindres. 
Vi sikrer at våre medarbeidere gjennomfører sikkerhetskurs som er relevante for sitt arbeid. Vi tar ansvar for 
og ignorerer aldri sikkerhetstiltak på arbeidsplasser eller behov for tilpasset og relevant personlig verneutstyr, 
uten kostnad for arbeidstakere. Vi har et oppdatert og velfungerende system for tiltak ved sykdom, ulykker og 
evakuering i tilfelle brann eller andre akutte situasjoner.

MANGFOLD
Vi er overbevist om at menneskers ulikheter, erfaringer og unike forutsetninger skaper et kreativt, dynamisk og 
innovativt miljø der både våre medarbeidere og organisasjonen kan vokse. Vi jobber aktivt for å oppretthol-
de en åpen og inkluderende arbeidsplass der nye og eksisterende medarbeidere kan utvikle seg og bli sett. 
Beslutninger om ansettelser, forfremmelser, lønn, arbeidsvilkår, disiplinærtiltak og oppsigelser skal baseres på 
individets evner eller prestasjoner og ikke irrelevante personlige faktorer.

Vi har nulltoleranse overfor diskriminering, forskjellsbehandling, atferd og uttalelser som av andre kan bli 
oppfattet som krenkende, diskriminerende eller ydmykende. Her er alle velkomne, uansett bakgrunn, funk-
sjonsnedsettelse, alder, kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, seksuell legning, etnisk opprinnelse og 
religion eller annen trosoppfatning.

www.aromdekor.no www.aromdekor.no

20
22

/v
er

s.
1

VÅR ARBEIDSPLASS
Arom-dekor gir medarbeiderne stor mulighet for å påvirke både selskapets og sin egen utvikling. Gjennom  
medarbeidernes engasjement skal Arom-dekor vokse både i antall nye og eksisterende kunder, samt sikre  
langsiktige kunderelasjoner.  

Vi bryr oss om hverandre og  
hjelper gjerne en kollega som  
trenger det” ”



RETT OG RIMELIG
Integritet og presisjon er viktig i alt vi gjør, og det gjenspeiles også i bokføringen vår. Vi overholder relevante 
lover og regler i alle deler av virksomheten. Dette inkluderer både finansielle og ikke-finansielle opplysninger 
som møteprotokoller, avtaler, lønningslister, utlegg, personopplysninger, sikkerhets- og miljøopplysninger, 
produktinformasjon og bokføring.

KVALITET
Vår innsats og aktivitet drives av forståelse for våre medarbeidere, kunder, leverandører og samfunnet ellers, 
samt deres behov. Vi engasjerer oss for å sikre best mulig kvalitet. For Arom-dekor er det avgjørende å forstå 
kravbildet og levere i henhold til det, og det innebærer at vi er oppmerksomme på hver eneste lille detalj. 

VÅRE RELASJONER
I Arom-dekor tar vi ansvar for hvilke leverandører vi jobber med. Vi følger de grunnleggende prinsippene om 
menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon i hele virksomheten.  
Arom-dekor har egne etiske retningslinjer for leverandører*, og vi forventer minst samme nivå av integritet, 
ærlighet og etisk opptreden fra dem som de kan forvente av oss. 

BESTIKKELSER OG KORRUPSJON
I Arom-dekor har vi nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon, som å gi, ta imot eller tilby noe av verdi for å 
påvirke en beslutning. Vi forfekter at våre medarbeidere unngår situasjoner som kan føre til interessekonflikt i 
samarbeidet med Arom-dekor, for eksempel å utnytte relasjoner med en forretningspartner og Arom-dekor for 
personlig vinning. Hvis slike handlinger blir oppdaget, kommer Arom-dekor til å iverksette nødvendige tiltak. 
Vi følger lovene som angår hvitvasking, inkludert rapporteringsplikten.

KONKURRANSE 
I Arom-dekor er vi forkjempere for en sunn konkurranse, og vi følger gjeldende konkurranselovgivning om 
forbud mot avtaler som begrenser konkurransen, som misbruker eller dominerer markedsposisjonen, samt 
fusjoner og oppkjøp som har en negativ effekt på konkurransen.
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MARKEDET VÅRT
I Arom-dekor bygger vi langsiktig bærekraftige relasjoner med kunder, leverandører og partnere, med mål om 
å levere produkter og løsninger som oppfyller eller overgår våre kunders forventninger. I Arom-dekor følger vi 
gjeldende lover, regler og forskrifter. Vi holder oss til god forretningsskikk og tar avstand fra enhver form for  
korrupsjon, inkludert å gi eller ta imot bestikkelser samt annen forbudt påvirkning. Vi deltar ikke i karteller,  
prissamarbeid eller annet som begrenser konkurransen på en ulovlig måte.

* leverandører omfatter samtlige leverandører og aktører i verdikjeden.



VÅR KOMMUNIKASJON
Arom-dekors kommunikasjon handler om å skape engasjement i 
Arom-dekor og bygge et sterkt varemerke for å bidra til å oppnå 
våre forretningsmål. Kommunikasjonen kan være muntlig eller 
skriftlig, intern eller ekstern og formidles på kanaler som intranet-
tet, internett, publikasjoner og andre medier, f.eks. dagsaviser, 
TV-programmer eller radio. Dette inkluderer også sosiale me-
dier som blogger, nettforum og ulike sosiale nettverk. Vi tror på 
en transparent og åpen kommunikasjon. Som ansatte er vi alle 
ambassadører for Arom-dekor og skal opptre på en måte som 
stemmer overens med våre verdier.  

VÅR MILJØPÅVIRKNING
I Arom-dekor jobber vi for å bidra til en bærekraftig utvikling gjen-
nom å motvirke og minimere negativ miljøpåvirkning som følge 
av virksomheten vår. For oss betyr det at vi driver virksomheten og 
leverer tjenester og produkter på en måte som bidrar til en mer 
bærekraftig fremtid. Vårt klimaarbeid gjøres i tråd med Parisavta-
lens 1,5-graders mål. Dette inkluderer å kartlegge klimapåvirkning 
fra vår egen virksomhet og i leverandørleddet, sette mål for å 
redusere utslippene og identifisere klimarelaterte risikoer for vår 
egen virksomhet. Vi iverksetter proaktive tiltak hvis vi oppdager at 
det vi gjør, risikerer å skade miljøet, og vi stiller høye krav til våre 
leverandører og kunder om å gjøre det samme.

KJEMIKALIER I VÅR VIRKSOMHET
Arom-dekor stiller høye krav til kjemikaliehåndtering og jobber 
aktivt for å minimere risikoer for både mennesker og miljø. For 
oss betyr det at vi eliminerer kjemikalier og farlige stoffer når det 
er mulig, eller begrenser dem til absolutt minst mulig omfang. Når 
kjemikalier og farlige stoffer brukes, skal leverandører garante-
re sikker håndtering, lagring og avhending av stoffene. For alle 
kjemiske stoffer og kjemikalier som brukes under produksjonen 
av produkter, skal vi ha oppdaterte sikkerhetsdatablader (SDS) 
tilgjengelig på nasjonalt språk. Informasjon om risikoer og sikker 
håndtering av kjemikalier skal være tilgjengelig på et språk som 
arbeidstakere forstår, for å garantere de ansattes og miljøets 
sikkerhet.
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VI ER EN DEL AV VERDEN
I Arom-dekor vil vi bidra til en god samfunnsutvikling. Det gjør vi gjennom aktiv deltakelse i samfunnet. Vi støtter 
initiativer som blant annet fremmer ungdomsidrett, trygg og sikker skolegang og sysselsetting for mennesker, 
både i lokalsamfunnet og andre deler av verden. Vi sørger for at ressursene og tiden som vi investerer, er  
hensiktsmessig og rimelig. 

Som ansatte er vi alle 
ambassadører for 
Arom-dekor” ”



I Arom-dekor er det viktig at vi opptrer i tråd med verdiene våre, fører en åpen dialog og 
følger de etiske retningslinjene våre. Hvis du merker noe som ikke ser riktig ut eller er i 
strid med de etiske retningslinjene, vil vi at du skal si fra. I mange tilfeller kan tidlig  
rapportering bidra til å utbedre et problem raskt eller forhindre eller minimere skader.

Hvis en ansatt tror at vilkårene i de etiske retningslinjene ikke blir fulgt, eller at Arom- 
dekor ikke opptrer i henhold til sine egne etiske retningslinjer, så oppmuntrer vi ved- 
kommende til å varsle Arom-dekor. Arom-dekor tolererer ikke noen form for represalier 
på grunn av at medarbeidere eller andre berørte av de etiske retningslinjene varsler om 
sin mistanke om eller faktiske handlinger som strider mot de etiske retningslinjene.

På nettsiden www.aromdekor.no finner du mer detaljert informasjon om hvordan du kan 
varsle.
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