ETISKE REGLER FOR MEDLEMMER
AV

1. Formål

De etiske regler skal bidra til å ivareta MLF medlemmers omdømme, seriøsitet og tillit i
samfunnet.
Alle aktiviteter blant MLFs medlemmer skal tåle dagens lys, og hvert medlem skal bidra til at
man oppfattes som profesjonelle og troverdige. Alle medlemmer skal anvende sin
kompetanse på en slik måte at det gagner miljø og samfunn, samt at man tar sin del av
ansvaret for fagopplæring. Dette for å sikre fremtidig rekruttering til bransjen.
Det forventes derfor av hvert medlem at det til enhver tid opptrer med tilstrekkelig redelighet,
og avstår fra handlinger som kan svekke omdømmet og tilliten.

2. Forholdet til forretningsforbindelser

Medlemmene skal avstå fra oppførsel som kan ha negativ innvirkning på omdømmet. Hvert
medlem forventes ellers å opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet i forhold til
kolleger så vel som konkurrenter, kunder og andre. Diskriminering eller trakassering skal ikke
forekomme. Intet medlem må på utilbørlig måte eller hensikt søke å rekruttere ansatte fra
andre medlemmer. Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig.

3. Lover, forskrifter og standarder

MLFs medlemmer skal sette seg inn i og følge de lover og forskrifter som gjelder for
virksomheten.
Medlemmet må ikke la beslutninger eller handlinger bli påvirket av utilbørlig press eller tilbud
om økonomiske fordeler fra parter med egeninteresser. Medlemmet skal ikke medvirke eller
på noen måte ta initiativ til brudd på eller omgåelse av gjeldende lover og regler.
Medlemmene skal ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forretningspraksis, herunder
"svart arbeid".
Medlemmet skal ikke forårsake eller bidra til brudd på konkurranseregler, ved for eksempel
ulovlig prissamarbeid eller annen atferd i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Hvert
medlem skal aktivt arbeide mot alle former for korrupsjon, og bidra til at dette ikke
forekommer i deres forretningsaktiviteter. Korrupsjon omfatter blant annet alle typer
bestikkelser og utilbørlige gaver.
MLFs medlemmer skal anvende og etterleve de til enhver tid gjeldende regler som sikrer
arbeidstakernes rettigheter med tanke på lønn og helse, miljø og sikkerhet.

4. Konsekvenser ved overtredelse

Brudd på de etiske regler kan få disiplinære følger. Alvorlige eller gjentatte brudd kan
medføre suspensjon eller eksklusjon.

