Etiske retningslinjer ved Innovi AS
Etikk handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre.
Våre verdier; innovativ, inspirerende, inkluderende.
Verdigrunnlaget viser hvilke verdier det forventes skal være styrende for holdninger og adferd i
bedriften.


I Innovi er vi åpne for nye ideer. Vi er endringsvillige og fleksible i måten vi arbeider på. Vi har
tro på det vi holder på med og dette viser vi gjennom mye glede og godt humør. Vi søker å
være positive, støttende og inspirerende i forhold til alle i organisasjonen.



I Innovi har vi en kultur der vi ikke snakker nedsettende om bedriften, kollegaer, kunder eller
samarbeidspartnere.



Vi er rause, byr på oss selv og tar ansvar for at de rundt oss også skal oppleve mestring,
mening og glede i sin hverdag.



Vi skal dele kunnskap og gi anerkjennelse for gode resultater og innsats.



Vi følger lover og regler, og ivaretar internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Vi
jobber alltid med å fremme brukermedvirkning og selvbestemmelse.



Vi skal aldri oppnå fordeler for oss selv eller andre som er upassende, og vi skal til enhver tid
ivareta våre tjenestemottakere og beskytte de mot fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse.



Vi erkjenner og verdsetter at hver enkelt av oss representerer noe unikt og verdifullt og
fortjener anerkjennelse for individuelle evner.



Vi utsetter ingen for diskriminering og mobbing p.g.a alder, kjønn, religion, seksuell legning,
funksjonshemming, politisk syn eller sivilstand.



Som vekstbedrift har vi et spesielt ansvar for å ha et godt arbeidsmiljø hvor alle føler seg
ivaretatt.



Vi overholder taushetsplikten vår. Alle skal stole på at vi ivaretar personvern og at vi ikke
misbruker andres tillit.



Vi har en åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon.



Vi har fokus på kontinuerlig forbedring, og er åpne og lydhøre for innspill. Vårt
klagebehandlingssystem ivaretar den enkeltes rettigheter og sikrer god behandling av en
eventuell klage.

Innovi skal skape grensesprengende muligheter og mestring for individet i møte med samfunnet.
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