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Etiske retningslinjer for PRIVAT SIKKERHETSORGANISASJON (PSO) 
 

Formålet med disse retningslinjene er å minne organisasjonens tillitsvalgte og medlemmer om at de skal utføre sine 
oppdrag og tjenester etter gjeldene lover og regler som gjelder for organisasjonen og i samfunnet for øvrig. 

 
1. Alle i tilknytting til PSO skal opptre ærlig og redelig ovenfor andre tillitsvalgte, medlemmer, oppdragsgivere, 

samarbeidspartnere, kunder og publikum for øvrig. 
 

2. Man skal ikke snakke nedsettende om andre, verken om andre tillitsvalgte, medlemmer, samarbeidspartnere, 
kunder eller kollegaer. 
 

3. Man skal vise respekt ovenfor alle medmennesker uavhengig av kultur, religion, etnisk opprinnelse, kjønn og 
livssituasjon. 
 

4. Det er til enhver tid Norske lover som gjelder i samfunnet, og brudd på disse aksepteres ikke. 
 

5. Alle i tilknytting til PSO skal unngå situasjoner som kan medføre konflikt mellom organisasjonen og personlige 
interesser. 
 

6. Alle i tiknytting til PSO skal ikke bruke metoder som ikke er allment akseptert i samfunnet. 
 

7. Lån av organisasjonens utstyr skal klareres med overordnet tillitsvalgt. Man er personlig ansvarlig for å erstatte 
utstyr som mistes eller ødelegges. 
 

8. Du har selv ansvar for egen sikkerhet og helse, ikke utfør oppdrag eller tjenester som kan utsette deg selv eller 
andre for fare. Dersom du observer slikt meld i fra til overordnet tillitsvalgt. 
 

9. Avklar alltid med overordnet tillistvalgt dersom man skal bruke PSO`s tjenester i privat sammenheng. 
 

10. Man kan benytte overskuddsmateriell som skal kastes eller avvendes til private formål etter avtale med 
overordnet tillitsvalgt. 
 

11. Personer som har tillitsverv i PSO har taushetsplikt overfor uvedkommende mht. det de får kjennskap til om 
andre tillitsvalgte, medlemmenes og kunders forhold. 
 

12. Meld i fra med en gang til overordnet tillitsvalgt eller styret om noe er galt eller mistanke om uregelmessigheter, 
eller brudd på retningslinjene fastsatt av organisasjonen. 
 

13. Brudd på de etiske retningslinjene kan få konsekvenser for vervet eller medlemskapet, det kan medføre til 
skriftlig advarsel og i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed. Ved alvorlige brudd vil også politianmeldelse 
bli vurdert. 
 

14. PSO`s omdømme er ditt ansvar. Som tillitsvalgt eller medlem representerer du organisasjonen utad. 


