
Etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i 
DNT 

 

1. Hovedprinsipper 

Disse etiske retningslinjene er gjeldende for alle tillitsvalgte og ansatte i Det Norske Travsdelskap 
(DNT). 

DNTs formål fremgår av DNTs lov § 1-1, mens DNTs  grunnleggende fellesskapsverdier er 
nedfelt i travsportens gjeldende strategiplan.  Dette verdigrunnlaget og DNTs formål er 
utgangspunktet for de etiske prinsippene innen DNT. 

Hensikten er å skape et best mulig grunnlag for at DNT oppfattes som en tillitvekkende, seriøs og 
samlende nærings- og serviceorganisasjon for aktørene innen norsk hestesport. Tillitsvalgte og 
ansatte på alle nivåer har et særlig ansvar for å fremme en kultur basert på et etisk grunnlag ved 
sitt eksempel og sine beslutninger. Alle tillitsvalgte og ansatte skal opptre aktsomt og redelig 
overfor hverandre, overfor kunder, offentlige myndigheter og samarbeidende organisasjoner. 

2. Lojalitet 

1. Enhver skal opptre lojalt overfor DNTs verdigrunnlag, lover og reglement,  formål og målset-
ninger. 

2. Lojalitet er å ville at kolleger og fellesskapet skal lykkes. 

3. Alle må påse at opplysninger om kolleger og DNT gitt i fortrolighet eller mottatt gjennom 
arbeidet, ikke blir brakt videre. 

4. Forhold som oppfattes som lojalitetsbrudd skal snarest oppklares gjennom samtale med 
nærmeste overordnede eller annen overordnet. 

5. Tillitsvalgte og ansatte i DNT må være oppmerksomme på at de utad representerer DNT, også 
utenom arbeidstid. 

6. Når endelig vedtak er fattet skal de følges opp og effektueres. 

3. Habilitet 

1. Ingen må forsøke å påvirke eller fatte beslutninger når det foreligger forhold  som kan svekke 
tilliten til vedkommendes uavhengighet. 

2. Ingen kan inneha bierverv eller trekke personlige fordeler av sin posisjon som kan føre til 
lojalitets- og habilitetskonflikter.  

3. Ingen må motta noen form for økonomiske fordeler fra noen av DNTs forretningsforbindelser, 
herunder motta rabatter/fordeler ved personlige kjøp av varer eller tjenester fra 
DNTs forretningsforbindelser, når det kan knyttes forventninger om gjenytelse. 

4. Enhver plikter å underrette nærmeste overordnet dersom en blir tilbudt gaver, ytelser eller 
tjenester som må antas å ha sin bakgrunn i vedkommendes virksomhet i DNT og som antas å 
være i strid med punkt 3 ovenfor. 

5. Har tillitsvalgte eller ansatte selv, eller noen i disses nærmeste familie, aksjer eller andre 
eierinteresser i eller annet nært samarbeide med selskap som DNT benytter som leverandør av 
varer eller tjenester, pålegges vedkommende å informere sin overordnede om slike forhold. 
Informasjonen skal oppbevares hos generalsekretæren og behandles konfidensielt i DNTs 
ledergruppe. 



 

4. Informasjonsplikt 

Tillitsvalgte og ansatte som blir oppmerksomme på: 

 forhold som er i strid med gjeldende lover og regler i organisasjonen/lover fastsatt av 
myndighetene, 

 forhold som kan skade våre forbindelser og/eller travsportens og DNTs omdømme, 

plikter å informere om dette til nærmeste overordnede eller annen overordnet. 

5. Forhold til media 

Styreleder uttaler seg til media på vegne av styret dersom ikke annet er avtalt. Alle uttalelser 
forøvrig til media om organisasjonsleddets anliggende skal gis av generalsekretæren eller den 
generalsekretæren delegerer saken til. Andre representanter for ledelsen skal kun uttale seg 
innenfor sitt ansvarsområde. 

Andre medarbeidere i DNT skal henvise medier til  generalsekretær med mindre det dreier seg om 
opplysninger som ligger innenfor medarbeideres saksområde og som er tilgjengelig for alle som 
henvender seg til DNT. 

6. Ansattes forhold til hverandre 

1. Et godt og utviklende arbeidsmiljø skal skapes gjennom oppmuntring og støtte. 

2. Det stilles krav til den enkeltes prestasjoner, atferd og uttrykksform. 

3. Det må vises respekt og toleranse for andres meninger og synspunkter. 

4. Det er et mål at alle skal bidra med positive tilbakemeldinger. 

5. Alle har ansvar for hverandre og felles trivsel. 

6. Enhver har ansvar for å tilrettelegge for samarbeid gjennom å dele informasjon, 
erfaringer,  kunnskap og kompetanse. 

7. Relevant informasjon skal gis av nærmeste leder, men det påligger også hver enkelt ansatt å 
søke informasjon. 

7 Forholdet til rusmidler 

1. Alle skal arbeide for å forebygge og forhindre misbruk av rusmidler. 

2. Alle har plikt til å opplyse til nærmeste overordnede eller annen overordnet om synlige problemer 
knyttet til rusmisbruk 

Tillitsvalgte og ansatte må løpende vurdere sin virksomhet i forhold til DNTs etiske regler. Er du i 
tvil om hvorvidt en handling eller et forhold er i strid med disse retningslinjene skal du avstå, eller 
på forhånd ta opp forholdet med nærmeste overordnede. 

8 Vedtakelse 
 
Disse etiske retningslinjene er vedtatt på Generalforsamlingen i Det Norske Travselskap 
25.04.2009 med hjemmel i DNTs lov § 3-4, 1. ledd nr. 10. 


