Forenede Koncernen

Policy mot korruption, muta och bestickning
Forenede

Koncernen

Forenede Koncernen bedriver sin verksamhet i de skandinaviska länderna som historiskt är
kända för att vara länder där korruption, mutor och bestickning inte är vardagliga händelser. Ändå kan vi hamna i arbetssituationer där vi behöver använda vårt sunda förnuft och
vår skälighetsbedömning för att inte äventyra vår objektivitet.

Ingen får ges anledning att misstänka att Forenede Koncernens anställda
agerar oetiskt eller för egen vinning.
I Forenede Koncernen har vi därför utarbetat en rad riktlinjer för hur du som anställd i
Forenede Koncernen ska agera för att skydda ditt och Forenede Koncernens rykte på bästa
möjliga sätt.
Det är viktigt att du bekantar dig med dessa riktlinjer och frågar din chef om du är osäker
på specifika situationer som du kan stöta på i ditt arbete för Forenede Koncernen. Meddela
vänligen undertecknad eller Forenede Koncernens styrelseordförande, Anders Bønding,
om du upptäcker situationer i Forenede Koncernen som du tror kan strida mot vår Policy
mot korruption, muta och bestickning.
Lars Folkmann, Koncern CEO
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Om riktlinjerna
och ditt ansvar som
medarbetare i
Forenede Koncernen

Bestickning/mutor
I Forenede Koncernen accepterar vi inte
mutor eller liknande av våra affärspartners.
Vi accepterar inte heller situationer där anställda i Forenede Koncernen lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån eller
liknande andra icke-värdefulla tjänster som
kan hjälpa mottagaren att fatta beslut till
förmån för Forenede Koncernen.

Riktlinjerna är utformade för att göra det
enklare för dig att upptäcka och undvika
situationer där det finns risk för att en given handling eller ett beslut genomförs på
oetiskt sätt som kan skada ditt och Forenede Koncernens rykte.
Denna policy mot korruption, muta och
bestickning omfattar alla direktörer, chefer,
anställda och praktikanter utan undantag,
inom alla enheter och i alla funktioner på
och i samtliga marknader och länder där
Forenede Koncernen bedriver verksamhet.
Policyn gäller oberoende av land, dock
under förutsättning att den inte strider mot
lokal lagstiftning.
Det är varje individ som omfattas av denna
policys eget ansvar att bekanta sig med
reglerna och följa dessa samt sprida reglerna till sina anställda.

Du kan ge mindre och enstaka gåvor till
kunder, affärspartners och andra, så länge
det är uppenbart för alla att det är gjort
utan krav eller förväntan om mottjänst.

Blir Forenede Koncernen
misstänkt för att handla oetiskt
drabbar det oss alla.
Därför har vi ett gemensamt
ansvar och intresse i att reglerna
följs.

Om du misstänker situationer där dina
anställda eller kollegor inte följer reglerna
måste du omgående meddela dem reglerna och/eller rapportera detta till din chef,
koncern CEO Lars Folkmann eller styrelseordförande, Anders Bønding.

Mindre gåvor till jul och årsdagar, inbjudan
till kundevenemang med middag samt
eventuellt kultur- och sportevenemang är fullt acceptabelt, så länge
värdet är måttfullt och tjänsterna enbart är
för att skapa en social affärsrelation med
mottagarna. Det är dock en gråzon där
skälighetsbedömning alltid måste göras, så
att varken Forenede Koncernen eller våra
affärspartners oberoende och objektivitet
kan ifrågasättas.
Du får gärna ingå samarbetsavtal med
leverantörer. I sådana situationer är det
avgörande att både inköpsavtalet och
försäljningsavtalet ingås individuellt på
kommersiella och konkurrenskraftiga villkor som är normala för respektive bransch
och att kontrakten kan avslutas oberoende
av varandra.
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Gåvor
Att byta gåvor mellan oss och våra kunder, leverantörer och andra
affärspartners, både nuvarande och potentiella, är ett sätt att skapa
eller bibehålla en god relation. Dock är det så att ju större och oftare
byte av gåvor sker, ju mer olämpligt är beteendet och desto mer
vaksam måste du vara.

Vad är en gåva
Gåvor är allt av värde, oavsett omfattning, som ges eller mottas
utan direkt ersättning eller avtalsförpliktelse.
Till exempel fysisk gåva, biljetter, restaurangbesök, resor,
presentkort och liknande förmåner.

Acceptabla gåvor

Förmåner som aldrig är tillåtna

Som utgångspunkt är måttfulla gåvor från affärspartners eller liknande godtagbart i
rimligt omfång, så länge man använder sunt förnuft.
Mottagandet av gåvan får inte påverka objektiviteten i framtida beslut som omfattar
givaren.

Större förmåner och gåvor som har ett så stort värde för mottagaren att
objektiviteten vid beslutsfattandet kan påverkas.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Måttfull och rimligt omfång i form av mindre gåvor, reklamartiklar, choklad eller
blommor till jul och jubileum.
Måttfulla måltider med affärsförbindelser kopplat till relevant affärsorienterat
arbete.
Biljetter till mindre evenemang som biograf och liknande där din kontaktperson
hos gåvogivaren också deltar.

Gåvor som kan anses beteendepåverkande.
Penninggåva, presentkort och liknande som är att jämställa med kontanter.
Personliga tjänster.
Penninglån.
Alla former av tjänster av oetisk karaktär.
Dyra gåvor som iPads, iPhones, weekendresor, smycken och liknande.
Resor utanför landet (Sverige / Danmark) med boende. Oavsett om det gäller ett
tjänstemässigt innehåll eller ej.

Resor med relaterade aktiviteter kan emellertid godkännas om:
• din chef godkänner detta OCH
• resan har ett obestridligt fackligt ändamål och innehåll OCH
• ett samlat värde som inte står i stor kontrast till det tjänstemässiga ändamålet
med resan.
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Måltider
och representation
Arrangemang med nuvarande och potentiella affärspartners inklusive middagar,
kultur- eller sportarrangemang, mottagningar och liknande anses vara legitima
sätt att stärka affärsrelationer på. Det
accepteras att man läglighetsvis deltar i
sådana sociala arrangemang, förutom då
arrangemangen är så regelbundna, att de
har karaktär av ett icke kommersiellt syfte.
Måltider och representation ska alltid vara
kopplade till affärsmässiga ändamål där
samarbetspartnern ska vara representerad
och där värdet av det samlade arrangemanget ska vara så måttfull att det inte kan
misstänkliggöra din objektivitet.

Avstå måltider och representation
Erbjuds du måltider, arrangemang eller affärsresa som
inte ligger inom ramen för Forenede Koncernens Policy
mot korruption, muta och bestickning, ska du avstå och
förklara Forenede Koncernens regler.
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Intressekonflikt
Som anställd i Forenede Koncernen får du inte direkt eller indirekt vara engagerad i aktiviteter
som kan bidra till att skapa tvivel om din bedömning och objektivitet i det arbete du utför för
Forenede Koncernen.
Alla dina handlingar ska utgå från vad som tjänar Forenede Koncernen bäst utan hänsyn till
fördelar och nackdelar för dig.

Du får inte

Du måste

Du måste fråga din chef

•

•

Det är inte möjligt att ge en övergripande översikt över
handlingar som leder till en intressekonflikt varför du
alltid ska använda sunt förnuft och fråga din chef vid
tveksamheter.

•

Fatta beslut etc. i situationer där en intressekonflikt
kan ifrågasätta ditt goda omdöme. I sådana fall ska
du delegera beslutningsprocessen.
Överlåta eller bemyndiga andra att fatta beslut som
kan ge upphov till tvivel om deras omdöme. I sådana
fall ska du delegera uppgiften till en annan.

•

Vara medveten om den intressekonflikt som du
utsätter dig själv och dina anställda för genom att
acceptera gåvor och representation från nuvarande
och potentiella affärspartners. Säg hellre nej en
gång för mycket.
Informera din chef när du får gåvor etc. och när du
anser att en given handling från din eller dina medarbetares sida kan skapa en intressekonflikt.
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Exempel på vad du inte får är:
•
Utföra arbete hos andra arbetsgivare utan att fråga
din chef och anmäla bisyssla.
•
Använda Forenede Koncernens utrustning och
egendom för ändamål som ej är Forenede Koncernens.
•
Anställa familjemedlemmar, vänner och bekanta
eller ändra deras arbetsvillkor eller gynna dem utan
din chefs samtycke.
•
Obehörig användning av den kunskap och befogenhet du har från Forenede Koncernen för egen
vinning, direkt eller indirekt.

Var uppmärksam och kritisk
Som anställd i Forenede Koncernen är du skyldig att rapportera alla misstänkta överträdelser av Forenede Koncernens Policy mot korruption, muta och bestickning. Rapportera till närmaste chef, företagsledningen eller koncern
CEO Lars Folkmann eller Forenede Koncernens styrelseordförande, Anders Bønding som hanterar och fattar beslut om
alla misstänkta överträdelser.

Ett öppet och transparant förhållningssätt är viktigt i arbetet mot korruption. Misstänker du oegentligheter förväntas
du inte lägga fram bevis eller ha hela händelsen klar för
dig, men du ska kunna beskriva orsaken till och grunden
för din oro.
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Alla medarbetare i Forenede Koncernen kan fritt ta upp
farhågor och rapportera brott mot policyn utan att löpa risk
för repressalier. Det är i Forenede Koncernens intresse att
sådana handlingar upphör snarast möjligt. Du kan alltid
hänvända dig med visshet om att det inte får negativa konsekvenser för din anställning hos oss.

Snabbguide
Nedan följer en snabbguide till hur du ska hantera situationer som kan ge anledning till korruption, muta eller bestickning.

Självkännedom

Du får gärna

Fråga och informera

Om du i en given situation erbjuds eller vill ge en gåva, eller
om du kommer i en beslutssituation där det kan vara tvivel
om din opartiskhet ska du ställa dig själv nedanstående
frågor:
• Följer min handling Forenede Koncernens regler?
• Är den etisk?
• Är den laglig?
• Kan handlingen misskreditera mig själv eller Forenede
Koncernen?

•

Är du osäker ska du fråga närmaste chef.

Svarar du nej på en av dessa frågor ska du inte utföra handlingen. Få vägledning hos närmaste chef om du är osäker.

•

•

Delta i arrangemang med nuvarande och potentiella
affärspartners, t ex middagar, sport- och kulturarrangemang samt receptioner, med syfte att styrka affärsrelationer. Värdet skall dock vara måttfullt
Du får gärna erbjuda och ta emot erbjudande om
arrangemang som är relaterat till ett affärsmässigt
syfte. Det är ett krav att affärsrelationen är närvarande och att värdet är måttfullt samt att det inte skapar
förväntning om förmåner och att din objektivitet inte
ifrågasätts
Du får gärna mottaga och ge måttfulla gåvor när det
sker utan förväntning av återgäldning

Informera närmaste chef, eller en chef du har förtroende
för, om du upplever eller blir medveten om kollegors eller
affärspartners handlingar som du menar är i strid med
Forenede Koncernens Policy mot korruption, muta och
bestickning.

Du får inte
•
•
•
•

Ge eller mottaga bestickning/mutor av någon art.
Ge eller mottaga gåva oavsett storlek om syftet misstänks vara att påverka mottagaren eller givarens beteende eller
beslut.
Du får endast ge och mottaga måttfulla gåvor och aldrig i ett omfång som kan ge anledning till opartiskhet.
Delta i beslut eller handlingar där risk om intressekonflikt föreligger.
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