
 

 
 

 

 

 

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG STYRENDE ORGANER I ROAF fom 01.12.2013. 

Vedtatt av styret 01.11.2013. 
 

Romerike Avfallsforedling IKS er et offentlig eid selskap. Innbyggerne i våre eierkommuner har et 

eierforhold til selskapet og er våre viktigste oppdragsgivere. Det er viktig at ROAFs virksomhet er 

innenfor etisk aksepterte normer. ROAFs kjerneverdier ligger til grunn for alt vi foretar oss: 

Miljøansvar, engasjement, service og tillit. 

 

 

Styret i ROAF har vedtatt følgende etiske retningslinjer: 

 
1. Vi skal følge lover og forskrifter, og jobbe for å opprettholde ROAFs gode omdømme. 

 
2. Våre kunder skal hjelpes og rettledes på best mulig måte. 

 

3. Vi skal ta selvstendig ansvar for å handle på en god måte og rådføre oss med kollegaer og 
nærmeste leder når vi er usikre på hva som er riktig å gjøre. 

 

4. Vi skal behandle hverandre med respekt, være involverende og løsningsorienterte. 
 

5. For å unngå at vi kommer i avhengighetsforhold til noen, skal vi ikke motta gaver, penger, 
eller andre økonomiske fordeler. Ansatte skal ha etikk i fokus, og ha god forretningsskikk i 
hele anskaffelsesprosessen. Gaver av bagatellmessig verdi til jul o.l. kan mottas 
(blomster/konfekt inntil kr. 200,-), andre ting loddes ut i fellesskap. 

 

6. Vi er lojale mot selskapets mål og iverksetter tiltak som er i tråd med fattede vedtak. 
 

7. Ansatte skal informere sin nærmeste leder om bierverv/verv og lignende som kan føre til 
lojalitetskonflikt, slik at leder kan foreta en vurdering. Ansatte og styret oppfordres til å 
registrere bierverv/verv og lignende i en oversikt i ROAF. Det er opplysningsplikt ved 
offentlige verv. 

 

8. Vi skal være gode ROAF-ambassadører til enhver tid, som for eksempel på sosiale medier 
og ved kurs/konferanser. Vi skal opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med 
kolleger og i samspill med leverandører, kunder, andre forretningsforbindelser eller 
myndigheter. 

 

9. Vi overholder taushetsplikten, slik at informasjon om forretningsmessige forhold og 
personopplysninger ikke kommer på avveie. 

 
 

 

 
 

Jeg har lest og forstått punktene i ROAFs etiske retningslinjer, og vil rette meg etter disse. 
 
 

Sted/dato:_________________________ Sign:   
 

NAVN I BLOKKBOKSTAVER:    
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