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TILBAKE NESTE

En melding fra administrerende direktør

«De etiske
retningslinjene våre
underbygger alt vi
gjør som bedrift, som
arbeidsgiver og som
et ansvarlig medlem
av samfunnet.»

Harscos etiske retningslinjer

Jeg er stolt over å presentere Harscos
etiske retningslinjer. Retningslinjene
våre underbygger alt vi gjør som bedrift,
som arbeidsgiver og som et ansvarlig
medlem av samfunnet. De er vårt
moralske kompass, de peker oss i en etisk
retning for å hjelpe oss med å ta gode
beslutninger og gode valg.

Hvis noe i retningslinjene våre er uklart
for deg, eller du er usikker på hva du skal
gjøre, snakk med lederen din, Global
Compliance & Ethics eller en av våre andre
ressurser. Hvis du ser eller mistenker et
brudd på retningslinjene, reglene våre,
prosedyrene våre, eller loven, rapporter
det til Harsco Integrity Line.

De etiske retningslinjene viser oss hvordan
vi kan gjøre Harsco-verdiene våre til
hverdagslig adferd. De er vår guide til å
gjøre forretninger med integritet. Bruk
dem hver gang du står overfor en tøff
avgjørelse i ditt daglige arbeid, enten du
arbeider ved en av lokasjonene våre, ute
på en anleggsplass eller fra et annet sted.
Sjekk retningslinjene når du vil være sikker
på at en handling er hensiktsmessig og i
samsvar med bedriftens regler.

Å vite hva, og å gjøre det som er rett, er
nøkkelen til å bevare arven vår – en arv
som strekker seg over mer enn 160 år fra
grunnleggelse til i dag. Retningslinjene
våre knytter oss til verdiene våre, og til
hverandre. Forent av integritet, fortsetter
hver enkelt av oss å yte viktige bidrag til
vår suksess.

Nick Grasberger
President og administrerende direktør
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TILBAKE NESTE

Verdiene våre betyr noe

Harscos forretningssystem og verdier henger sammen. De er et sett med kjerneprinsipper og praksiser som definerer karakteren
og fokuset for vår verdensomspennende Harsco-virksomhet. I sentrum står de etiske retningslinjene.
Harscos forretningssystem (ytre ring)

Verdier (indre ring)

Oppkjøp og salg: Gjennomføring av en porteføljebasert
strategi til støtte for Harscos globale vekstmål

Integritet: Kompromissløs forpliktelse til etiske prinsipper

Strategisk planlegging: Strenge og konsekvente
prosesser for å identifisere muligheter for
forretningsvekst og konkurransefortrinn
Helse, miljø og sikkerhet: Disiplinerte programmer
og prosedyrer som samsvarer med organisasjonens
forpliktelse til null skade på mennesker og planeten
Kontinuerlig forbedring: Den nådeløse jakten på
forbedring i alle aspekter av virksomheten vår
Talentutvikling: En strukturert tilnærming gjennom hele
ansettelsessyklusen, med vekt på individuell vekst og
prestasjoner i samsvar med forretningsstrategi
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Tilfredsstill kunden: Vinn kundelojalitet og tilfredshet ved å
forutse kundenes behov, og ved å alltid levere verdi
Inkludering: Jobb for å skape et miljø der alle personer er
aktivt inkludert
Medarbeidertrivsel: Forpliktelse til et trygt, attraktivt
arbeidsmiljø, konkurransedyktige frynsegoder og investering i
personlig utvikling
Respekt: Respekt for alle individer og bidragene deres
Lidenskap for å vinne: Å vinne gjennom å skape
eksepsjonell verdi for ansatte, kunder og interessenter

Harscos etiske retningslinjer
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1.

TILBAKE NESTE

Min forpliktelse til retningslinjene

1.1 Formålet med retningslinjene
1.2 Si ifra
1.3 Integrity Line
1.4 Brudd på retningslinjene
1.5 Retningslinjer for vern mot gjengjeldelse
1.6 Ledelsens ansvar

Harscos etiske retningslinjer

Grunnen til at det er viktig
Retningslinjene våre hjelper deg med å gjøre
Harsco-verdiene til hverdagslig handling.
Når du bruker retningslinjene i arbeidet
du gjør, får du frem det beste i deg selv,
kollegene dine og andre du gjør forretninger
med – du bygger et vinnerlag.
5
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1.1

Formålet med retningslinjene
Rettferdighet, ærlighet og etisk adferd er de
grunnleggende egenskapene ved en etisk kultur.
Og en etisk kultur inspirerer til lidenskap for å gjøre
godt arbeid. Idet du overholder retningslinjene våre,
blir du en viktig bidragsyter til kulturen vår. Når du
og kollegene dine oppfører dere etisk på jobb – og
forstår forskjellen mellom hva som er akseptabelt
og hva som ikke er det – blir vi et sterkere, mer
inspirert team som er bedre rustet til å oppnå
målene våre.
Retningslinjene gjelder for alle Harsco-ansatte
over hele verden. Vi forventer at leverandører,
konsulenter, representanter, underleverandører
og alle tredjeparts forretningspartnere overholder
gjeldende bestemmelser i retningslinjene våre
når de arbeider med oss. Hvis du er ansvarlig for
relasjoner med noen av Harscos tredjeparter må du
forsikre deg om at enhver kontrakt eller personlig
tjenesteavtale inkluderer de hensiktsmessige
kravene. For mer informasjon, kontakt Juridisk
avdeling for råd.
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TILBAKE NESTE

Det er jobben min
Lev etter verdiene våre:
integritet, tilfredsstille kunden,
inkludering, medarbeidertrivsel,
respekt og lidenskap for å vinne.
Følg retningslinjene, reglene
våre, prosedyrene våre og
loven.
Unngå selv tilsynelatende
uredelighet.
Vær ærlig, rettferdig og pålitelig.
Still spørsmål.
Oppsøk hjelp når du ikke er
sikker på hva som er riktig.

Harscos etiske retningslinjer
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Retningslinjene våre er globale retningslinjer. Fordi
vi gjør forretninger i så mange land, er du ansvarlig
for å følge lovene som gjelder der du jobber –
inkludert amerikanske forskrifter som gjelder
utenfor USA. Dersom en lokal lov eller sedvane
kommer i konflikt med retningslinjene, følg de
strengere kravene, eller kontakt Global Compliance
& Ethics eller den Juridiske avdelingen for råd.
Hvordan bruke retningslinjene våre.
Retningslinjene våre angir de grunnleggende
juridiske retningslinjene og etiske prinsippene du
må følge for å ta riktige avgjørelser. De kan likevel
ikke ta høyde for alle etiske situasjoner du kan

Harscos etiske retningslinjer

møte på på jobben. Hvis du støter på noe som ikke
er dekket av retningslinjene, og den riktige veien
ikke er åpenbar, spør lederen din om hjelp eller
ta kontakt med en eller flere av gruppene som er
oppført i avsnittet Ressurser. I alle situasjoner –
bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft. Det
kan hende du også ønsker å finne de detaljerte
retningslinjene våre, som er tilgjengelig på nett
via Harsco Information Exchange-portalen. Hvis du
ikke har tilgang til en av selskapets datamaskiner
kan lederen din eller en lokal HR-representant gi
deg disse retningslinjene.

TILBAKE NESTE

Hva hvis …?
Spm.

Noen av kravene ved vår lokasjon ser ut
til å være forskjellige fra det som kreves
i retningslinjene våre.

Svar

Du skal følge det kravet som er
strengest. Hvis du usikker eller har
spørsmål, sakk med lederen din eller
rådfør deg med Global Compliance &
Ethics for råd.
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1.2

TILBAKE NESTE

Si ifra
Vi deler alle en forpliktelse til å si ifra når vi
mistenker uetisk oppførsel. Dette fremmer en
positiv arbeidsplass og forbedrer selskapets
omdømme. Ta opp alle bekymringer, når som helst.
Ikke tolerer upassende oppførsel. Hvis du ser eller
mistenker et brudd på retningslinjene, reglene
eller prosedyrene våre, eller på loven – si ifra.
Hvis du har spørsmål, eller du mistenker et
brudd på retningslinjene våre, snakk med din
nærmeste overordnede. Han eller hun er i den

beste posisjonen til å forstå bekymringene
dine og iverksette nødvendige tiltak. Hvis du
er ukomfortabel med å ta dette opp med din
overordnede, eller du har snakket med din
overordnede og er ikke fornøyd med svaret, finnes
det andre ressurser tilgjengelig for å hjelpe deg.
Du kan kontakte et annet medlem av ledelsen,
Global Compliance & Ethics eller Integrity Line.
Kontaktinformasjon til disse og andre ressurser
er tilgjengelig på Ressurser-siden i disse
retningslinjene.

Ikke finn på unnskyldninger. Si ifra!
Unnskyldninger som disse kan sette oss i fare.
«Det er ikke mitt
problem.»

«Bare denne ene gangen, det skader
da ingen.»

«Det utgjør ingen forskjell.»

«Jeg venter til det skjer igjen.»
«Selskapet har råd til det.»
«For en slik småting, er det ikke verdt
det.»
8

«Det er ikke min
jobb.»

Harscos etiske retningslinjer
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TILBAKE NESTE

Gjør det som er riktig

JA
Det er
sannsynligvis
OK å gjøre.

Før du handler,
spør deg selv:
Er det
lovlig?

Samsvarer det
med verdiene
våre?

Møter det
standardene
angitt i
retningslinjene
våre?

Er det i tråd
med reglene
og prosedyrene
våre?

Ville jeg være
komfortabel
hvis familie og
venner kjente til
det?

NEI
Ikke
gjør det.

Harscos etiske retningslinjer
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1.3

TILBAKE NESTE

Integrity Line

Rapporter per telefon:
I USA: +1 866-203-4957
Eller rapporter på nett:
Klikk her

Du kan rapportere problemer når som helst på
døgnet ved å bruke Harscos Integrity Line. Dette
er en ressurs du kan bruke når du mistenker brudd
på retningslinjene, reglene eller prosedyrene
våre, eller på loven.

etterforskningen, gi tydeligere forklaring eller
ytterligere informasjon om nødvendig – noe som
er viktig dersom du har meldt fra anonymt. Som
ansatt har du et ansvar for å samarbeide med
enhver etterforskning.

Hvem driver Integrity Line? Integrity Line drives av
en tredjepartsorganisasjon. Uansett hvor i verden
du jobber kan du kontakte Integrity Line hele
døgnet via telefon eller på nettet for å dele dine
bekymringer konfidensielt. Du kan til og med være
anonym, der loven tillater det.

I enkelte land kan Integrity Line kanskje bare
ta i mot rapportering knyttet til bestemte
typer adferd (for eksempel økonomiske,
regnskapmessige, revisjons- eller
bestikkelsesrelaterte saker). Hvis du ringer inn
om en sak som skal håndteres lokalt i henhold
til lokale lover og regler, vil Integrity Lines
spesialister henvise deg tilbake til den lokale
ledelsen.

Hva skjer etterpå? Informasjonen din blir
konfidensielt videreformidlet til Harsco for
etterforskning og oppfølging. Etter at du har
meldt fra om noe kan du sjekke statusen for

Hva hvis …?
Spm.
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Hvis jeg mistenker upassende oppførsel, er det
best å kontakte lederen min, et annet medlem
av ledelsen, Global Compliance & Ethics
eller Integrity Line?

Svar

Den ene er ikke nødvendigvis bedre enn
den andre. Bruk den ressursen du føler
deg mest komfortabel med. Det viktigste
er at du deler bekymringene dine.
Harscos etiske retningslinjer
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1.4

Brudd på retningslinjene
Etter en grundig etterforskning vil alle som blir
funnet å ha brutt retningslinjene, reglene eller
prosedyrene våre, eller loven, kunne bli gjenstand
for korrigerende tiltak. Avhengig av sakens fakta
kan brudd på retningslinjene føre til oppsigelse av
arbeidsforhold eller straffeforfølgelse.

Hva hvis …?

Harscos etiske retningslinjer

TILBAKE NESTE

Spm.

Jeg tror en kollega stjeler fra selskapet, men
hun er en venn, og jeg ønsker ikke å få henne i
trøbbel.

Svar

Uetisk oppførsel har en negativ effekt på alle,
og kan påvirke moralen, omdømmet og trivselen
for hele selskapet. Hvis du vet eller mistenker
at kollegaen din stjeler, bør du si noe. Å si ifra
når det er hensiktsmessig er en viktig del av det
personlig integritet handler om.

Det er jobben min
Ikke vent: Hvis du mistenker
at noe er galt, si ifra med én
gang.
Vær ærlig og legg frem
all informasjon når du
kommuniserer om saken.
Baser rapporter på det du
mener og tror er riktig på
det gitte tidspunktet.
Om du er usikker på hva
du burde foreta deg, skaff
deg hjelp fra en av våre
Ressurser.
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1.5

TILBAKE NESTE

Retningslinjer for vern mot gjengjeldelse
Overholdelse av de etiske standardene våre er
alles anliggende. Når du sier ifra gjør du det
rette. Som selskap tolererer vi ikke gjengjeldelse
mot noen som deler en bekymring i god tro. God
tro betyr at du rapporterer noe du helt ærlig tror

er sant, og at du ikke kommer med en ondsinnet
eller falsk rapport. Ikke vær redd for gjengjeldelse,
og ikke la det skremme deg fra å stille spørsmål
eller å dele bekymringer. Hvis du opplever
gjengjeldelse, rapportér det.

Hva hvis …?
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Spm.

Jeg ønsker å ta kontakt med Integrity Line for å
rapportere en hendelse, men jeg er bekymret for at
alle på avdelingen min kommer til å finne ut av det.

Svar

Alle spørsmål og bekymringer tas på alvor
og behandles konfidensielt. Under en

etterforskningsprosess deler vi kun informasjon
som er strengt nødvendig, slik loven tillater det,
for å løse saken. Hvis du føler at du har opplevd
gjengjeldelse for rapportering av et mulig brudd
eller for å ha samarbeidet med en etterforskning,
må du rapportere gjengjeldelsen umiddelbart.

Harscos etiske retningslinjer
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1.6

Ledelsens ansvar

Harscos ledere og overordnede, og andre som leder
eller veileder arbeidet vårt, er ansvarlige for å gå foran
som et godt eksempel. Dette gjør de
ved å hedre retningslinjene våre og ved
å modellere de høyeste standarder for
Hva hvis …?
integritet i ord og handlinger. Om du er
en sjef, veileder eller en lignende leder,
Spm. En ansatt kom til meg, lederen hennes, for å
er det forventet at du etterlever verdiene
diskutere et mulig brudd på retningslinjene,
våre hver dag. Sørg for at teamet ditt
som involverer en annen leder.
forstår og bruker retningslinjene, og at
de er oppdatert på de retningslinjene,
Svar Hør godt etter og oppmuntre den ansatte
prosedyrene og internkontrollene som
til å dele all informasjonen med deg.
Bidra til å avklare problemet og eventuelt
gjelder for deres roller.
hjelpe den ansatte med å rapportere
hendelsen til Global Compliance & Ethics,
personalavdelingen eller Integrity Line.

Harscos etiske retningslinjer

TILBAKE NESTE

Skap en samsvarskultur som oppmuntrer
de ansatte til å føle seg komfortable
med å ta opp bekymringer uten frykt for
gjengjeldelse. Vis personlig interesse
for etisk, lovlydig oppførsel, og vurder
samsvarsgrad ved evaluering og
belønning av ansatte. Sørg for at de
ansatte forstår at forretningsresultater
aldri er viktigere enn etisk oppførsel og
etterfølgelse av Harscos retningslinjer.

Det er jobben min
Hvis du har en lederstilling er det
forventet at du …
inspirerer til dyktighet
i teamet ditt
holder døren din åpen for
forslag og ideer
aktivt oppmuntrer de ansatte til
å lese og følge retningslinjene,
og komme til deg med
spørsmål og bekymringer
følger de interne kontrollene
som gjelder for ditt område
umiddelbart rapporterer
om brudd på retningslinjer,
regler eller prosedyrer til
egnet ledelsesinstans, Global
Compliance & Ethics eller
Integrity Line
13
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2.

Min forpliktelse til kollegene mine

2.1 Inkludering
2.2 Ikke-diskriminering
2.3 Frihet fra trakassering
2.4 Helse og sikkerhet
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TILBAKE NESTE

Grunnen til at det er viktig
Som et globalt selskap arbeider vi side om
side med mennesker fra mange nasjoner
og kulturer. Vi respekterer andres ulike
synspunkter. Vi anerkjenner at på tross av
forskjellene våre veiledes vi av et felles sett
med Harsco-verdier, og vi forenes i integritet.
Harscos etiske retningslinjer
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2.1

Inkludering
Vår mangfoldige arbeidsstyrke er en kilde til stolthet.
Vi verdsetter forskjellene våre og setter pris på de
unike bidragene, perspektivene og ideene til alle
ansatte. Uansett hvor vi gjør forretninger, arbeider

Harscos etiske retningslinjer

TILBAKE NESTE

vi sammen i en ånd av samarbeid, respekt og
inkludering, og vi vet at mange perspektiver kan
gi de beste løsningene.
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2.2

TILBAKE NESTE

Ikke-diskriminering
Vi er en arbeidsgiver som gir like muligheter.
Retningslinjene våre forbyr ulovlig diskriminering.
Alle arbeidsrelaterte saker (f.eks. ansettelser,
forfremmelser) er basert på den enkeltes jobbutførelse
og kvalifikasjoner.

Harsco opererer i mange land, alle med sine egne
lover, krav og restriksjoner. Den beste måten å
følge loven på – uansett sted – er å holde alle
samhandlinger profesjonelle og respektfulle.

Hva hvis …?
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Spm.

Det virker som om lederen min ignorerer meg
når jeg ber om større ansvar, og jeg føler at det
kan være på grunn av etnisiteten min.

Svar

Hvis du føler at du blir diskriminert må vi
undersøke saken. Rapporter det til en av våre
mange ressurser – som personalavdelingen,
Global Compliance & Ethics eller Integrity Line.
Ledere som mottar rapporter eskalerer dem på
hensiktsmessig måte.
Harscos etiske retningslinjer

INNHOLD | RESSURSER | ORDLISTE | INDEKS

2.3

TILBAKE NESTE

Frihet fra trakassering
Vi mener også at enkeltpersoner skal kunne
jobbe i et miljø fritt for trakassering, mobbing
og krenkende adferd. Retningslinjene våre
forbyr enhver uønsket adferd – enten den er
fysisk, verbal eller visuell – som skaper et
støtende, fiendtlig eller truende miljø.

Vi tolererer ikke trakassering, enten den er av
seksuell eller ikke-seksuell karakter, begått av en
Harsco-ansatt eller av noen vi gjør forretninger
med. Hvis du ser eller opplever trakassering,
rapporter det til Personalavdelingen, Global
Compliance & Ethics eller Integrity Line
øyeblikkelig.

Dette bør du vite
Trakassering kommer i mange former, inkludert,
men ikke begrenset til:
å spre ondartede rykter eller fornærmelser om
noen
• å fortelle vitser som er støtende eller obskøne
•

Harscos etiske retningslinjer

å snakke nedsettende om, eller latterliggjøre
noen, for deres tro, meninger, bakgrunn eller
utseende
• uønsket berøring eller å be om
seksuelle tjenester
• å true noen med vold, skade eller hevn
•

17
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TILBAKE NESTE

Hva hvis …?
Spm.

Svar

18

En av mine overordnede har gjentatte ganger
invitert meg ut på date. Jeg har sagt nei og at
jeg ikke er interessert. Nå, når han ser meg,
blunker han til meg, og han får meg til å føle
meg veldig ukomfortabel.

Spm.

Du har rett til en arbeidsplass der du
føler deg verdsatt og respektert og fri fra
trakassering. Rapporter denne oppførselen
til personalavdelingen, Global Compliance &
Ethics eller til Integrity Line.

Svar

I et nylig møte begynte en leverandør å lese
opp vitser fra mobilen sin, som rakket ned på
en viss religiøs gruppe. Jeg synes at spøkene
var støtende, men alle andre på møtet lo.
Vi tolererer ikke denne typen respektløs
oppførsel, verken fra Harsco-ansatte eller
noen av Harscos forretningspartnere,
inkludert leverandørene våre. Rapporter denne
hendelsen til Global Compliance & Ethics eller
til Integrity Line.

Harscos etiske retningslinjer
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2.4

Helse og sikkerhet
Visjonen vår om å eliminere skader og sykdom
på jobben er integrert i verdien vår om
medarbeidertrivsel. Den fremmer en bærekraftig
sikkerhetskultur som er designet for å beskytte de
ansatte, kundene våre, arbeidsomgivelsene våre, og
samfunnet. Harscos forpliktelse til helse og sikkerhet
på arbeidsplassen er basert på overbevisningen om
at alle skader og sykdommer på jobb er mulige å
forebygge. Alle Harsco-ansatte og -leverandører er
ansvarlige for sin egen sikkerhet, og sikkerheten til
kolleger og andre personer på arbeidsplassen.
Vi har alle en plikt til å gå foran som et godt eksempel,
og til å identifisere og iverksette egnede tiltak for å ta
tak i utrygge handlinger eller omstendigheter, og til å
aktivt fremme adferd som skaper et positivt, trygt og
sunt arbeidsmiljø.

Harscos etiske retningslinjer

TILBAKE NESTE

Det er jobben min
Gjør sikkerhet til din første
prioritet – aldri risikere sikkerhet
for å nå et forretningsmål.
Rapporter alle potensielle farer,
ulykker eller skader øyeblikkelig.
Samarbeid med alle
risikoanalyser, revisjoner og
ulykkes- og skadeetterforskninger
som gjennomføres av Harsco.
Ikke prøv å utføre en oppgave
som du ikke har fått opplæring i.
Gjør alltid ting på tryggest mulig
måte – selv om det finnes en
enklere eller lettere måte.
Vær påpasselig med sikkerheten
og velferden til kollegene dine,
og oppfordre dem til å ta tak i
unødvendig risiko øyeblikkelig.
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Arbeidsevne er en grunnleggende forutsetning
for alle som arbeider for Harsco. Alle Harscos
arbeidsplasser har strenge retningslinjer mot
bruk av alkohol, illegale rusmidler, eller uriktig
eller utrygg bruk av rusmidler eller medisiner
som kan påvirke evnen din til å gjøre jobben
din. Dette er for å beskytte deg og kollegene
dine mot fare.

TILBAKE NESTE

Vi forbeholder oss retten til å teste ansatte
for rusmiddel- og alkoholbruk når dette
sammenfaller med gjeldende lov.

Hva hvis …?
Spm.

En av kollegene mine lukter noen ganger
alkohol og oppfører seg rart på jobb. Det er
mulig han drikker på jobb, og jeg er bekymret.

Spm.

Jeg har merket at noen gjør en oppgave på
en utrygg måte, men den involverte personen
jobber i en annen avdeling.

Svar

Ansatte som drikker på jobben – eller før de
kommer på jobb – setter alle i fare. Hvis du
mistenker at noen ikke er i stand til å gjøre
jobben sin, rapporter det øyeblikkelig til lederen
din, HMS- eller Personalavdelingen, Global
Compliance & Ethics eller til Integrity Line.

Svar

Vi er ansvarlige for et trygt arbeidsmiljø
– uansett hvilken jobb vi gjør. Rapporter
bekymringene dine umiddelbart til din
overordnede eller til en annen ressurs. Å gjøre
noe med saken kan bidra til å forhindre en
ulykke eller skade. Grip alltid muligheten til
å snakke med kollegaen din direkte hvis du
mener at hans eller hennes sikkerhet står på
spill.

20

Spm.

En kollega skadet seg på jobb, men han
ønsker ikke å rapportere det.

Svar

Fortell kollegaen din at alle skader, uansett
hvor små de er, skal rapporteres. Ved
øyeblikkelig rapportering av hendelsen,
hjelper du oss med å sikre at kollegaen din
mottar nødvendig medisinsk tilsyn og du
hjelper selskapet med å ta tak i potensielle
farer. En mindre skade som ikke blir
rapportert for én person, kan føre til en stor
skade for noen andre, kun fordi den ikke ble
rapportert og undersøkt, og rotårsaken ikke
ble eliminert.

Harscos
Harscosetiske
etiskeretningslinjer
retningslinjer
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TILBAKE NESTE

Min forpliktelse overfor selskapet
3.1 Konfidensiell informasjon
3.2 Intellektuell eiendom
3.3 Selskapets aktiva
3.4 Bedriftsregnskap
3.5 Ekstern kommunikasjon
3.6 Sosiale medier
3.7 Interessekonflikter
3.8 Gaver og underholdning

Harscos etiske retningslinjer

Grunnen til at det er viktig
Vi arbeider sammen for å beskytte selskapet. Det
betyr at vi beskytter det vi kan se og røre, som
bygningene våre, utstyr og andre fysiske aktiva.
Vi beskytter også ideer, strategier og prosesser.
Vi holder aktivaene våre trygge fra tyveri, skade,
svinn, mishandling og misbruk.
21

INNHOLD | RESSURSER | ORDLISTE | INDEKS

3.1

Konfidensiell informasjon
Konfidensiell informasjon inkluderer informasjon
om selskapet vårt eller kundene våre, konkurrenter,
leverandører, og selv tidligere ansatte. Vi holder det for
oss selv fordi det inkluderer spesialisert kunnskap om
selskapets forretningspraksis, salgsaktivitet, drifts- og
produksjonsprosesser
og vårt økonomiske ståsted.
Konfidensiell informasjon inkluderer også private,
personlige eller forretningsrelaterte data som ansatte,
kunder, prospekter, leverandører og forretningspartnere
deler med oss. De stoler på at vi innhenter, lagrer,
bruker og deler personlige data og konfidensiell
forretningsinformasjon på en forsvarlig måte. Den tilliten
gjør vi oss fortjent til ved å innhente, bruke og fremlegge
informasjon kun når det er nødvendig for å gjøre jobben
vår.
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TILBAKE NESTE

Vær særlig forsiktig med personlig identifiserbar
informasjon (PII) som kan spores tilbake en persons
identitet. Som selskap har vi plikt til å innhente, lagre,
behandle og overføre personlige data i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter for databeskyttelse.
Beskytt PII som betros til oss. Vi oppgir ikke personlig
informasjon bortsett fra slik det er tillat av gjeldende lov.

Hvis du behandler PII som en del av jobben din,
må du kun dele den med de som har autorisasjon
og som trenger den til legitime forretningsformål.
Begrens mengden informasjon du deler til kun det
som trengs for å utføre oppgaven.
Det er ingenting i retningslinjene som begrenser
mulighetene dine til å kommunisere med en statlig
etat om angivelig dårlig oppførsel.

Dette bør du vite
PII kan dreie seg om en kollega eller hvem
som helst vi møter i arbeidet vårt, og det
kan inneholde informasjon som:
medisinske journaler
• data om kompensasjon og frynsegoder
• bankinformasjon
• skattedokumenter
•

Harscos etiske retningslinjer
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Det er jobben min
Samle og lagre konfidensiell
informasjon på en trygg måte.
Konfidensiell informasjon skal
kun deles med de som er
autorisert til å motta den.
Diskuter aldri konfidensiell
informasjon på offentlige steder
der samtalen kan overhøres eller
hvor papirer kan ses.
Del aldri konfidensiell
informasjon på sosiale medier
eller send det over utrygge
nettverk.
Beskytt konfidensiell
informasjon fra tyveri og
misbruk ved å foreta egnede
beskyttelsestiltak, inkludert låst
eller beskyttet lagring.

Harscos etiske retningslinjer

TILBAKE NESTE

Hva hvis …?
Spm.

Jeg pleide å arbeide for en av våre største
konkurrenter, og jeg tror Harsco
kan dra fordel av å vite om noe av den
spesialiserte ingeniørkunnskapen
fra min tidligere arbeidsgiver.

Svar

På samme måte som du må beskytte Harscos
konfidensielle informasjon, er du pålagt å
beskytte konfidensiell informasjon fra tidligere
arbeidsgivere. Du bør holde denne kunnskapen
for deg selv.

Spm.

En overordnet fra en annen avdeling spurte
meg om den personlige e-postadressen og
datoen for arbeidsstart for flere medarbeidere.
Hun sa det var av personlige grunner.

Svar

Vi respekterer de ansattes personvern og
deler kun informasjon om ansatte når det
kreves for legitime forretningsformål. Dette
eksempelet møter ikke standardene våre.
Fortell den overordnede at du ikke har lov til
å oppgi slik informasjon.
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3.2

Immateriell eiendom
Immateriell eiendom (IP) er på mange måter
enda mer verdifullt enn fysisk eiendom. Vår
immaterielle eiendom inkluderer patenter,
opphavsrett, design, oppfinnelser og
forretningshemmeligheter. Det representerer den
spesialiserte kunnskapen og samarbeidet mellom
mange mennesker gjennom mange år. Vår IP
er et av de kritiske elementene som gir oss en
konkurransefordel på markedet. Vær oppmerksom
på at alle arbeider eller oppfinnelser du skaper
mens du er ansatt hos Harsco tilhører Harsco.
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TILBAKE NESTE

Det er jobben min
Beskytt vår immaterielle
eiendom (IP).
Respekter IP tilhørende andre
selskaper. Ikke del det med
andre uten tillatelse.
Del IP kun med de som trenger
det til forretningsformål.
Hvis du forlater Harsco, ikke del
IP-en vår med noen.

Harscos etiske retningslinjer
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Dette bør du vite
IP inkluderer:
• prisplaner, prognoser og
salgstall
• detaljert produktinformasjon
• markedsførings-, salgs- og
distribusjonsstrategier
• leverandør- og kundelister
• produksjonsmetoder
og teknikker

etiske retningslinjer
retningslinjer
Harscos etiske

TILBAKE NESTE

Hva hvis …?
Spm.

En leverandør fortalte meg om en ny
produksjonsprosess som forskes på av en
av konkurrentene våre. Han sa at planene
fortsatt er hemmelige, men at oppdagelsen
kan komme til å påvirke bransjen vår i stor
grad.

Svar

Vi respekterer forretningshemmelighetene
til alle tredjeparter, inkludert konkurrentene
våre. Fortell leverandøren at du ikke er
interessert, og at det å dele konfidensiell
informasjon som dette er uakseptabelt.
Rapporter hendelsen til vår juridiske avdeling.

25
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3.3

Selskapets aktiva
Alt vi bruker for å gjøre jobben vår er selskapets
aktiva. Fysiske aktiva inkluderer arbeidsplassen
vår, eiendommen, utstyr og materiell vi bruker,
samt kjøretøyene vi opererer. Vi deler et ansvar
for å beskytte våre aktiva. Våre fysiske aktiva
skal kun brukes til de formål de er tiltenkt, og du
skal rapportere om alle mistenkte tyveri, skader,
misbruk eller feilaktig bruk.
Fysiske aktiva inkluderer også elektroniske
enheter som datamaskiner, bærbare PC-er,
mobiltelefoner og mobile enheter. Det er viktig
å opprettholde trygg bruk og sikkerhet på disse
enhetene, så vel som på systemene, nettverkene
og programvaren vi bruker til å lagre, motta og
overføre informasjon og kommunikasjon. Beskytt
teknologien vår fra tyveri og uautorisert bruk.
Hvis du tar elektroniske enheter med deg til en
anleggsplass eller andre eksterne lokasjoner, må
du holde dem under oppsyn til enhver tid.
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TILBAKE NESTE

Det er jobben min
Ta ansvar for å beskytte de
elektroniske aktivaene våre ved å …
aldri la noen låne, bruke eller få
tilgang til selskapets elektroniske
enheter uten tillatelse
aldri installere eller laste ned
uautorisert programvare eller
applikasjoner på noen av
selskapets enheter
aldri koble deg til nettverket vårt
via et uautorisert nettverk eller
en uautorisert enhet
aldri dele passordene dine

Harscos etiske retningslinjer
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TILBAKE NESTE

Dette bør du vite

Det er jobben min
Bry deg om selskapets aktiva
som om de var dine egne.
Aktivaene våre skal kun brukes til
Harsco-relaterte forretninger.
Aldri lån bort, selg eller gi
bort aktiva uten at du har fått
autorisasjon til å gjøre det.
Forstå at alt du skaper, lagrer,
sender, deler eller laster ned på
våre systemer hører til Harsco,
og at vi kan overvåke systemene
uten å gi deg beskjed, i den grad
loven tillater det.
Bruk aldri Harscos datamaskiner
eller systemer til å sende, motta,
se på eller laste ned ulovlig,
støtende, diskriminerende
eller truende innhold; til å
trakassere noen; eller til å avsløre
konfidensiell informasjon.

Harscos etiske retningslinjer

Sporadisk, rimelig personlig bruk av
selskapets aktiva, som telefoner, er
tillatt så lenge:
kostnaden for Harsco er ubetydelig
• det ikke forstyrrer ditt eget eller
andres arbeid
• det ikke er med formål om vinning for
deg eller dine familiemedlemmer
•

Hva hvis …?
Spm.

Da jeg brukte noe utstyr klarte jeg ved et uhell
å lage en liten bulk på en komponent, men den
er nesten ikke synlig.

Spm.

Jeg vil gjerne låne et av Harscos kjøretøy til å
flytte noen store ting hjemme i helgen. Ingen
trenger kjøretøyet før på mandag.

Svar

Vi er alle ansvarlige for å ta vare på aktivaene
våre og å rapportere om skader, uansett hvor
små de er. Fortell din overordnede hva som
skjedde omgående.

Svar

Våre aktiva er ment for forretningsformål. Du
kan ikke låne dem til personlig bruk uten å ha
fått skriftlig tillatelse fra lederen din.
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3.4

Bedriftsregnskap
Regnskapet og arkivene våre er en gjenspeiling av
den økonomiske tilstanden vår, og er grunnlaget
vi baserer viktige forretningsavgjørelser på. Riktig
regnskapsføring er nøkkelen til å opprettholde
vellykket drift av virksomheten samtidig som vi
opprettholder tilliten til våre interessenter, og vi
etterlever loven og retningslinjene våre. Disse
forpliktelsene krever at vi er punktlige, nøyaktige
og fullstendige, at vi aldri forfalsker, villeder eller
gjetter når vi registrerer data i regnskap og arkiver.
Hvis du er involvert i forberedelsen av
fremleggingsdokumenter i forbindelse med
regulatoriske innsendinger, forsikre deg om at du
er kjent med hva som er påkrevd og aldri oppgi
feilaktig informasjon eller utelat materiell. Overhold
alltid gjeldende lovkrav og god regnskapsskikk,
samt Harscos interne og finansielle kontroller,
retningslinjer og prosedyrer.
Administrer, lagre, behold og avhend deg med
dokumenter i samsvar med lov og retningslinjene
våre for dokumentoppbevaring.
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Hva hvis …?
Spm.

Jeg ønsker å registrere en salgstransaksjon
i nåværende kvartal selv om kontrakten ikke
ferdigstilles før neste kvartal.

Svar

Oppføringer i regnskap og arkiver våre må
gjøres i rett tid. Du skal ikke registrere et salg
før avtalen er ferdigstilt.

Spm.

Jeg skrev feil beløp på en utleggsregning ved
et uhell.

Svar

Vi kan alle gjøre feil. Vær proaktiv, si ifra til din
overordnede om feilen og ta de nødvendige
trinnene som anvist, for å sikre at regnskapet
og arkivene våre er nøyaktige.
Harscos etiske retningslinjer
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Det er jobben min
Følg våre interne kontroller
og oppgi all støttende
dokumentasjon, når det kreves.
Registrer transaksjoner på
riktig konto, avdeling og i rett
regnskapsperiode.
Dokumenter alle leverandør- og
tredjepartskontrakter grundig og
nøyaktig.
Samarbeid med interne og
eksterne revisjoner. Aldri kast
informasjon som kan være
relevant for en revisjon,
etterforskning eller rettssak.
Rapporter øyeblikkelig om all
unøyaktighet eller mistenkt
økonomisk uredelighet.

Harscos etiske retningslinjer

TILBAKE NESTE

Hva hvis …?
Spm.

Det er et arkivskap i avdelingen min, som er
fylt med gamle skattedokumenter. Jeg ønsker å
tømme skapet for å gjøre plass til nye filer.

Svar

Sjekk retningslinjene våre for
dokumentoppbevaring for å se om
dokumentene kan avhendes. Sjekk også at
dokumentene ikke er gjenstand for juridisk hold
eller relevante for et søksmål, en etterforskning
eller revisjon.

Dette bør du vite
Uttrykket «regnskap og arkiver» inkluderer:
• fakturaer
• innkjøpsordre
• utleggs- og reiseregninger
• lønningslister

timelister
• velferdskrav
• sikkerhets- og kvalitetsrapporter
•
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3.5

Ekstern kommunikasjon
Vi er varsomme når vi kommuniserer om
Harsco. For å sikre at nøyaktig, presis og
fullstendig informasjon om virksomheten vår
kommuniseres til den investerende almenheten,
til regulatoriske myndigheter og andre, har vi
utpekt personer som fungerer som offisielle
talspersoner for selskapet.
Det betyr at hvis du mottar en forespørsel om
informasjon fra media, skal du ikke svare med
mindre du har autoritet til å snakke på vegne
av Harsco. Henvis alle mediaforespørsler
til Kommunikasjonsavdelingen. Henvis alle
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TILBAKE NESTE

spørsmål fra investormiljøet, som fra analytikere
og finansielle rådgivere, til Avdelingen for
investorrelasjoner.
Dersom du mottar en forespørsel fra en statlig
ansatt eller et statlig byrå, kontakter du Juridisk
avdelingumiddelbart. Ikke gi informasjon til noen
myndighetsrepresentanter før du har tillatelse
til å gjøre det. Hvis du avhøres som en del av
en etterforskning eller revisjon, samarbeid
fullstendig og gi sannferdige, nøyaktige og
komplette opplysninger.

Harscos etiske retningslinjer
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3.6

TILBAKE NESTE

Sosiale medier
Framveksten av nettbaserte sosiale medier
introduserer nye måter for oss å engasjere og
informere på, men det innebærer det samme
ansvaret for integritet, åpenhet og moden
dømmekraft som vi krever i alle aktivitetene
våre. I følge Harscos retningslinjer skal man ta
del i, og oppmuntre til bruken av, sosiale medier
for passende, virksomhetsrelaterte formål.
Disse virksomhetsrelaterte formålene, sammen
med andre relevante retningslinjer relatert til
sosiale medier, inkludert deltakelse i personlige
sosiale medier, beskrives i våre Retningslinjer
for sosiale medier. Dersom sosiale medier er en
godkjent del av jobben din, vil du bli informert
skriftlig av din overordnede eller avdelingsleder,
og av kommunikasjonsavdelingen.

Harscos etiske retningslinjer
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TILBAKE NESTE

Hva hvis …?
Spm.

Svar

En kollega kommuniserer ofte sterke meninger
om offentlige ansatte og aktuelle juridiske
problemstillinger på et sosialt nettsamfunn,
noe som kan ha påvirkning på Harsco.
Kollegaen din står fritt til å uttrykke sitt
personlige politiske syn på sosiale medier
så lenge de ikke avslører konfidensiell
informasjon om virksomheten, og det gjøres
klart at dette er et personlig synspunkt og ikke
Harscos.

Spm.

En offentlig ansatt fra en lokal etat kontakter meg
for å få noen finansielle dokumenter.

Svar

Verifiser identiteten til den offentlig ansatte med
navn, tittel og etaten han/hun representerer og
ta øyeblikkelig kontakt med juridisk avdeling.
Dersom du blir bedt av Harsco om å gi dem den
ønskede informasjonen, skal du samarbeide.

Det er jobben min
Ta kun del i sosiale medier på vegne av
selskapet dersom sosiale medier er en
godkjent del av jobben din.
Aldri del innhold som er uanstendig,
nedsettende, spottende,
ærekrenkende, truende, trakasserende,
fornærmende, hatefullt eller pinlig for
en annen person eller enhet.
32

Snakk aldri nedsettende om kunder,
leverandører, samarbeidspartnere eller
konkurrenter på sosiale medier.

Kontakt kommunikasjonsavdelingen
hvis du oppdager et innlegg på
sosiale medier som er relatert til
Harscos virksomhet; som uriktig
fremstiller virksomheten, tjenestene
eller produktene våre; eller som
potensielt kan være skadelig for
Harscos virksomhet, omdømme
eller offentlige image.
Harscos
Harscosetiske
etiskeretningslinjer
retningslinjer

INNHOLD | RESSURSER | ORDLISTE | INDEKS

3.7

Interessekonflikter
Vi må aldri la personlige interesser
eller relasjoner komme i konflikt med
forretningsavgjørelser vi tar på vegne av Harsco.
En interessekonflikt oppstår når det du gjør (eller
det familien din eller nære venner gjør) utenfor
Harsco forstyrrer den jobben du gjør som ansatt
hos Harsco. Selv om det ikke er mulig å liste opp
alle situasjoner som kan by på en konflikt, er det

Harscos etiske retningslinjer

TILBAKE NESTE

visse tilfeller hvor konflikter vanligvis oppstår. Du
har plikt til å gjenkjenne disse situasjonene og til
å unngå selv inntrykket av en konflikt. Hvis og når
de oppstår, har du ansvaret for å opplyse om dem.
Hvis du har spørsmål om hva som er riktig å gjøre i
en situasjon, si ifra.
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TILBAKE NESTE

Dette bør du vite
Interessekonflikter kan oppstå når du:
• ansetter, veileder eller rapporter til en slektning
eller noen du har et romantisk forhold til
•

g jør forretninger, eller påvirker Harscos avgjørelser
om å gjøre forretninger, med et selskap som
eies eller kontrolleres av en slektning, venn eller
lignende

•

a rbeider for, utfører tjenester for eller mottar
personlige fordeler fra et selskap som konkurrerer
med, gjør forretninger med, eller som ønsker å gjøre
forretninger med Harsco

•

e ier eller investerer i et selskap som gjør
forretninger med Harsco, med mindre eierskapet
ditt er i et børsnotert selskap og aksjeandelen din er
mindre enn én prosent

•

t ar en forretningsmulighet selv, eller gir den til en
slektning, når den var ment for Harsco

•

s itter i styret for et selskap dersom beslutningene
du gjør for dem kan påvirke beslutningene du gjør
for Harsco

•

t ar på deg en andre jobb (hvis det er tillatt ved
lokale lover eller ved ansettelseskontrakten din)
dersom det påvirker tiden, talentet eller energien du
yter for Harsco

• b
 ruker

formål
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Harscos aktiva til personlige eller politiske
Harscos etiske retningslinjer
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TILBAKE NESTE

Gjør det som er riktig

Før du handler,
spør deg selv:

Konkurrerer denne
aktiviteten med
det arbeidet som
Harsco gjør?

Hvis du
svarer NEI,

Det er
sannsynligvis
ok å gjøre det.

Kommer det i
konflikt med min
evne til å handle
i beste interesse
for Harsco?

Får jeg, et
familiemedlem
eller en nær venn
en urettmessig
fordel på grunn
av den jobben jeg
har i Harsco?

Bruker jeg
Harscos aktiva,
ressurser eller
midler til å støtte
eller promotere
aktiviteten?

Tar jeg en bort
en mulighet fra
Harsco, som jeg
fant ut om på
jobben?

Tar aktiviteten
bort tid fra
arbeidet mitt hos
Harsco?

Hvis du kan svare «ja» på noen av spørsmålene ovenfor er det mulig du står overfor en interessekonflikt. Du må varsle din
overordnede og Global Compliance & Ethics skriftlig om potensielle eller faktiske interessekonflikter på tidspunktet du
ansettes eller idet en potensiell konflikt oppstår. Forretningspartnere som gjør forretninger på vegne av Harsco er pålagt å
opplyse skriftlig til sin Harsco-kontakt om potensielle eller reelle interessekonflikter ved ansettelse eller idet en potensiell
konflikt oppstår.
Harscos etiske retningslinjer

Hvis du
svarer JA,
Ikke gjør det.
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Hva hvis …?
Spm.

Jeg ser over anbud fra flere potensielle
underleverandører, og en av tilbyderne er et
selskap som eies av en nær slektning.

Spm.

Datteren min ser etter arbeid og jeg mener at
hun ville vært en ideell kandidat for en ledig
stilling i avdelingen min.

Svar

Selv om det er mulig for deg å være objektiv
i vurderingen, kan involveringen din bli
oppfattet som en interessekonflikt. Fortell
det til din overordnede og trekk deg fra
anbudsprosessen.

Svar

Så lenge du ikke er involvert i
ansettelsesprosessen, og ikke prøver å bruke
forholdet deres til å påvirke en avgjørelse
om ansettelse, er det greit å la datteren din
søke på jobben hos Harsco gjennom vanlige
søknadskanaler. Det ville være hensiktsmessig å
opplyse om relasjonen, og hvis datteren din blir
ansatt, burde hun ikke plasseres i en stilling der
én av dere overvåker den andres arbeid.
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Spm.

En Harsco-konkurrent spurte om jeg kunne
levere rådgivende tjenester for dem. Jeg
skulle ikke bli ansatt, men arbeide for dem
som en ekstern konsulent på visse prosjekter.

Svar

Å arbeide for en bedrift som tilbyr produkter
eller tjenester som er i direkte konkurranse
med Harsco, skaper en interessekonflikt. I
tillegg kan det åpne døren for utveksling av
konfidensiell forretningsinformasjon. Du bør
avslå tilbudet.

Harscos etiske retningslinjer
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3.8

Gaver og underholdning
Det er vanlig å utveksle gaver eller andre
høfligheter for å uttrykke velvilje. Men vi bruker
ikke spesielle tjenester eller gaver for å legge
press på noen til å ta en avgjørelse eller for å
gi oss spesialbehandling. Vi tilbyr ikke, ei heller
aksepterer vi høflighetsgaver i håp om å motta
noe i retur eller for å oppmuntre noen til å
gjøre forretninger med oss. Følg retningslinjene
våre og sikre at alle utgifter er autoriserte og
dokumenterte.

Harscos etiske retningslinjer
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Dette bør du vite
Generelt sett kan du:
b etale for måltider og forfriskninger
for andre i forbindelse med
forretningsdiskusjoner
• stå for rimelig underholdning og
moderat oppvartning
• ta imot måltider og forfriskninger
fra andre i forbindelse med
forretningsdiskusjoner
• ta imot rimelig underholdning og
moderat oppvartning
• ta imot gaver som ikke er
overdådige eller ekstravagante
• ikke tilby eller ta imot kontanter
eller lignende i noen som helst
form, uansett hvor lite beløp det er
snakk om
• ikke tilby noe av verdi dersom det
kan oppfattes som en bestikkelse
•
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Hva hvis …?
Spm.

En potensiell leverandør ønsker å møte
meg på hovedkontoret deres i en annen by,
og har tilbudt seg å betale for reisen og et
helgeopphold på hotell for meg og familien min.

Svar

Vi gjør forretninger ærlig og rettferdig.
Aksept av leverandørens tilbud ville ikke bare
bryte med retningslinjene våre, men det vil
også sende en melding til andre om at vi tar
avgjørelser om forretningspartnere basert på
andre faktorer enn kvalitet, pris og utførelse.
Følg alltid retningslinjene våre og tenk på
hvordan handlingene dine kan oppfattes av en
objektiv tilskuer. Du bør avslå tilbudet.

38

Spm.

En av underleverandørene våre tilbyr oss alltid
billetter til store sportsarrangementer når han
besøker kontoret vårt.

Spm.

En potensiell leverandør lover å gi meg en del
av provisjonen hans dersom Harsco aksepterer
selskapets anbud.

Svar

Dersom underleverandøren er med på
arrangementet sammen med deg og
billettene er prismessig rimelige og tilbys
sjelden, kan det være mulig å akseptere
billettene. Men ordene «tilbyr alltid» og
«store sportsarrangementer» antyder noe
annet. Sjekk retningslinjene våre og spør din
overordnede om en skriftlig tillatelse i forkant
for å avgjøre om dette tilbudet er akseptabelt.
Hvis du fortsatt har spørsmål kan du kontakte
Global Compliance & Ethics.

Svar

Tilbudet er en form for bestikkelse. Fortell
leverandøren at du ikke kan akseptere tilbudet
og at det ikke er denne måten Harsco opererer
på. Det er et brudd på retningslinjene våre
og det kan være ulovlig. Rapporter denne
hendelsen til Global Compliance & Ethics eller
til juridisk avdeling.

Harscos etiske retningslinjer
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4.

TILBAKE NESTE

Min forpliktelse overfor for kunder, leverandører og andre tredjeparter

4.1 Salgs- og markedsføringsaktiviteter
4.2 Ansvarlig kontraktinngåelse
4.3 Leverandørforhold
4.4 Engasjering av tredjeparter

Harscos etiske retningslinjer

Grunnen til at det er viktig
Tillit kan ikke kjøpes eller selges, man må gjøre seg
fortjent til den. I mer enn 160 år har folk satt sin lit til
oss og våre produkter og tjenester. De stoler på at vi
er rettferdige og ærlige, og på at vi leverer det vi sier
vi skal levere. Hver dag, er hver eneste person ved alle
Harscos lokasjoner ansvarlige for å opprettholde den
tilliten.
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4.1

TILBAKE NESTE

Salgs- og markedsføringsaktiviteter
Å tilfredsstille kundene våre er den aller viktigste
oppgaven vi har. Fordi vi er «forent av integritet»
må alle ansatte – selv de som har jobber uten
kundekontakt – tenke på at den jobben som hver og
én av oss gjør, og de avgjørelsene som hver og én av
oss tar, påvirker kundene våre.

Det er jobben min
Gi rimelig og balansert
informasjon.
Aldri markedsfør produktene eller
tjenestene våre på en misvisende
måte.
Sikre at påstandene våre kan
støttes opp med solide fakta.
Sikre at all skriftlig eller visuell
representasjon nøyaktig
reflekterer produktene vi tilbyr.

Vi er ærlige om produktene, tjenestene og evnene
våre, og lover aldri noe vi ikke kan holde. Ærligheten
vår overføres også til markedsføring, reklamer og
kampanjer – vi tar aldri urettferdig fordel ved å villede
eller ved å skjule informasjon. Vi arbeider for å gi
kundene den informasjonen de trenger for å ta en
informert avgjørelse, og for å alltid være sannferdige
og nøyaktige i kommunikasjonen vår.

Hva hvis …?
Spm.
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Jeg overhørte en av kollegene mine snakke om
egenskaper og funksjoner som produktene våre
ikke har, med en kunde på telefonen.

Svar

Hver gang produktene og tjenestene våre
markedsføres på en misvisende måte, bryter vi med
de høye standardene våre, og det er mulig at vi
bryter loven. Påpek bekymringene dine til kollegaen
din. Hvis oppførselen fortsetter, rapporter den til din
overordnede eller til Integrity Line.
Harscos etiske retningslinjer
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4.2

Ansvarlig kontraktsinngåelse
Som et selskap som får mye av sin virksomhet
gjennom formelle anbuds- og kontraktsprosesser,
forstår vi at ærlighet, gjennomsiktighet og
ansvarlighet er viktig, ikke bare for å vinne – men også
for å beholde – kontrakter. Disse prinsippene gjelder
likefullt våre kommersielle kontrakter som kontrakter
med statlige etater.
Dersom arbeidet ditt involverer anbuds- og
kontraktforberedelser eller -administrasjon må du
sørge for at du følger alle lover og bestemmelser
som gjelder innkjøp, samt retningslinjene våre. Ikke
delta i aktiviteter som kan oppfattes som kickbacks,
bestikkelser eller forsøk på å påvirke utfallet av en
kontrakt.
Vi forstår at kravene i statlige kontrakter noen ganger
kan være mye strengere enn de som gjelder for
generelle kommersielle kontrakter, så vi må være
påpasselige med å overholde alle relevante lover,

Harscos etiske retningslinjer
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regler og kontraktsrelaterte bestemmelser, og å
unngå selv inntrykket av noe utilbørlig. Overhold
retningslinjene våre og lokale lover og søk råd fra
Global Compliance & Ethics før du tilbyr noe av
verdi – inkludert en gave, et måltid eller annen
underholdning – til en statlig ansatt.

Hva hvis …?
Spm.

Vi har for øyeblikket en kontrakt med et en etat
som er under statlig jurisdiksjon i vår region.
En representant fra myndighetene kommer for
å besøke anlegget vårt, og vi ønsker å ta ham
med på en hyggelig middag med teamet vårt.

Svar

Det er svært strenge regler når det gjelder å
tilby måltider – eller noe som helst av verdi – til
en statlig ansatt. Sjekk retningslinjene våre for
anti-korrupsjon før du legger planer eller tilbyr
noe. Om du fortsatt ikke er sikker på hva som
er tillatt – og hva som ikke er det – snakk med
din overordnede eller med Global Compliance
& Ethics.
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Det er jobben min
Vær nøyaktig, sannferdig og
fullstendig når du forebereder
anbud og tilbud på kontrakter.
Følg alle spesifikasjoner, vilkår
og betingelser for
kontraktene våre.
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Lag tydelige, korrekte fakturaer som
gjenspeiler faktiske kostnader for arbeidet.
Samarbeid med autoriserte
inspeksjoner, etterforskninger
og revisjoner.

Beskytt konfidensiell informasjon
og eiendom.
Vær oppmerksom på eventuelle
spesielle krav som gjelder for
statlige kontrakter.

Harscos etiske retningslinjer
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4.3

Leverandørforhold
Vi arbeider for å sikre at leverandørrelasjonene
våre er rettferdige, åpne og transparente. Vi velger
leverandører basert på deres evne til å yte den beste
verdien for Harsco, og vi evaluerer dem på grunnlag
av pris, kvalitet, levering, service, administrasjon og
omdømme.
Vi gjør kun forretninger med leverandører som
overholder lokale og andre gjeldende lovkrav, og som
følger Harscos retningslinjer for arbeid, miljø, helse
og sikkerhet. I tillegg forventer vi at leverandørene
våre følger de samme etiske og juridiske standardene
som gjelder for Harsco-ansatte, for eksempel for
blant annet interessekonflikter, taushetsplikt, antibestikkelser og antitrust.
Leverandører skal overrekkes en kopi av Harscos
etiske retningslinjer og de oppmuntres til å overholde
de aktuelle bestemmelsene.

Harscos etiske retningslinjer
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Hva hvis …?
Spm.

En potensiell leverandør har tilbudt en svært
lav pris og rask levering, men krever at vi
omgår et angitt krav i kontraktsprosessen.

Svar

Fortell leverandøren at alle potensielle
leverandører må følge prosessene våre, og
oppfylle kravene våre. Hvis du føler at du blir
presset til å gjøre noe galt, kan du rapportere
det til din overordnede, Global Compliance &
Ethics eller til Integrity Line.

Spm.

Jeg mistenker at en av leverandørene våre
bryter kravene våre for lønn og arbeidstid.

Svar

Si ifra. Hvis du mistenker urettferdig
arbeidspraksis må du rapportere
bekymringene dine til din overordnede, Global
Compliance & Ethics, til juridisk avdeling,
personalavdelingen eller til Integrity Line.
Vi forventer at leverandørene våre møter de
samme høye standardene som vi forventer av
oss selv.
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4.4

Engasjering av tredjeparter
Vi er nøye når vi velger salgsrepresentanter,
konsulenter og andre som jobber på våre vegne.
Forsikre deg om at potensielle «tredjeparter» som du
vurderer å gjøre forretninger med har et godt rykte, er
kvalifisert og kan møte kravene våre. Av denne grunn
har vi strenge retningslinjer som krever grundig due
diligence av en tredjepart før et engasjement. Du
skal alltid gi tredjeparter en kopi av retningslinjene
våre, og holde dem ansvarlige i henhold til våre høye
standarder.

Hva hvis …?
Spm.

Svar

44

TILBAKE NESTE

Vi arbeider med en agent hvis selskap er
mistenkt for å bestikke statlig ansatte for å
fullføre nødvendige inspeksjonspapirer.
Harsco forbyr slik oppførsel. Rapporter det
du vet til Global Compliance & Ethics, eller
til juridisk avdeling, slik at vi kan undersøke
saken.

Spm.

En kunde kontaktet meg for å klage på en
Harsco-leverandør som stadig tilbyr å ta henne
med på sportsarrangementer, konserter eller ut
på middag. Kunden har aldri akseptert tilbudene,
men lurer på om dette er passende.

Svar

Hvis denne leverandøren prøver å påvirke
kundens beslutning om å fortsette å gjøre
forretninger med oss, kan det være et forsøk på
bestikkelse. Fordi Harsco kan stilles ansvarlig for
oppførselen til agentene våre, er dette en alvorlig
sak. Rapporter det til Global Compliance & Ethics
eller til Integrity Line.

Spm.

En medarbeider på et av prosjektene våre sier
at en Harsco-underleverandør benytter seg av
barnearbeid.

Svar

Vi forbyr barnearbeid under alle omstendigheter.
Oppmuntre medarbeideren til umiddelbart å
rapportere dette til sin leder eller til Integrity
Line.

Harscos etiske retningslinjer
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5.

TILBAKE NESTE

Min forpliktelse overfor markedet

5.1 Anti-bestikkelse
5.2 Anti-hvitvasking
5.3 Anti-bedrageri
5.4 Internasjonal handel
5.5 Innsidehandel
5.6 Antitrust
5.7 Rettferdig handel

Harscos etiske retningslinjer

Grunnen til at det er viktig
Overholdelse av gjeldende lover og regler
sørger ikke bare for at vi oppfyller de juridiske
forpliktelsene våre – det sørger for at vi tillates
å fortsette med å støtte sikker, pålitelig levering
av Harsco-produkter og -tjenester på tvers av det
globale markedet.
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5.1

TILBAKE NESTE

Anti-bestikkelser
Vi vinner og beholder forretninger på rettferdig
måte. Vi forstår at bestikkelser og korrupsjon skaper
urettferdig konkurranse, gir opphav til dårligere
produkter, og til syvende og sist svekker det globale
markedet. Derfor følger vi alltid lover og forskrifter i
de landene vi gjør forretninger.
Aldri tilby eller ta i mot noe av verdi for å påvirke en
forretningsavgjørelse eller for å få en urettmessig
fordel. Vær oppmerksom på at bestikkelser kan
være noe annet enn penger: Det kan være en gave,
en tjeneste, en jobb, selv et veldedig bidrag kan
betraktes som en bestikkelse hvis det tilbys for å
påvirke en beslutning på våre vegne. Uavhengig av
lokal praksis eller andre selskapers praksis, må du
unngå selv det å gi inntrykk av noe utilbørlig.
I tillegg til våre egne handlinger, er vi ansvarlige
for handlingene til de som gjør forretninger på våre
vegne, og vi kan stilles ansvarlige for eventuelle
bestikkelser de tilbyr på våre vegne. Derfor er
det er viktig at vi vet hvem vi jobber med, hvilken
forretningspraksis de benytter, og omdømmet de har
for å drive ærlig og etisk.
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Det er jobben min
Aldri tilby eller ta i mot en
bestikkelse.
La aldri noen tilby eller ta i mot en
bestikkelse på vegne av Harsco
Vær nøyaktig og fullstendig når
du registrerer transaksjoner i våre
regnskap og arkiver.
Rapporter alle faktiske
eller mistenkelige
bestikkelseshandlinger.

Harscos etiske retningslinjer
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Hva hvis …?

Dette bør du vite
Harsco forbyr
«tilretteleggingsbetalinger», som:
• er små betalinger
•

•

k reves av utenlandske offentlige
ansatte på lavere nivå, for å utføre
rutinefunksjoner, slik som å inspisere
varer eller å signere frakttillatelser

Spm.

Svar

e r tillatt i noen land, men kan være
alvorlige lovbrudd i andre

Hvis du blir spurt om å betale noe som
dette, uansett hvor lite, diskuter saken
med Global Compliance & Ethics i
forkant.

Harscos etiske retningslinjer
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En leverandør som ønsker å gjøre
forretninger med oss fortalte at han kan
hjelpe oss med å få fart på leveringen vår,
fordi han ofte «gir litt ekstra» til en offentlig
ansatt for å få det gjort.
Fortell leverandøren at dette er ikke slik
Harsco driver forretninger. Rapporter
hendelsen til din overordnede, Global
Compliance & Ethics eller til Integrity Line.

Spm.

En leverandør vi har stolt på i lang tid tilbyr
provisjon i bytte mot å sikre en årlig kontrakt
for selskapet hans.

Svar

I dette tilfellet er «provisjon» for å gjøre
forretninger et annet ord for en kickback
eller bestikkelse, og begge deler er uetisk og
potensielt ulovlig. Forklar leverandøren at du
ikke har tillatelse til å akseptere provisjonen
og rapporter hendelsen til din overordnede,
Global Compliance & Ethics eller Integrity
Line.

Spm.

En selger under kontrakt tilbyr seg å dele
provisjonen sin med meg dersom Harsco
forlenger kontrakten hennes.

Svar

Dette er en bestikkelse. Avslå tilbudet,
og rapporter denne hendelsen til din
overordnede, Global Compliance & Ethics
eller til Integrity Line.

Spm.

En lokal, statlig ansatt sa han ville
godkjenne og sertifisere de påkrevde
anleggsinspeksjonene våre før tidsplanen
dersom vi gir ham litt penger.

Svar

Den typen betaling han ber om
kalles som oftest smøring eller
tilretteleggingsbetaling, og det er ikke
tillatt i vårt selskap. Ikke betal. Rapporter
denne hendelsen til Global Compliance &
Ethics eller til Integrity Line.
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5.2

Anti-hvitvasking
Vi gjør aldri forretninger med personer som er
involvert i hvitvasking, der midler som genereres
gjennom kriminell aktivitet flyttes gjennom legitime
bedrifter for å skjule deres kriminelle opprinnelse.

Dette bør du vite

Hva hvis …?
Spm.

En potensiell kunde, hvis selskap er basert
i ett land, spør om betalingen fra oss kan
sendes til et annet selskap, basert i et annet
land.

Svar

Dette høres mistenkelig ut. Rapporter
det du vet om den potensielle kunden til
juridisk avdeling. Kjenn dine kunder og
partnere, forstå deres bruk av produktene
og tjenestene våre, og vær oppmerksom på
økonomiske transaksjoner som kan antyde
noe ulovlig.

Spm.

En kunde spurte om vi kunne begynne å
sende fakturaer til en privatperson i stedet
for til regnskapsavdelingen deres.

Svar

Dette er en uvanlig forespørsel. Rapporter
det du vet til juridisk avdeling.

Vær oppmerksom på transaksjoner
som involverer:
s tore kontantbetalinger
• overføringer mellom land der
kunden eller leverandøren ikke
driver virksomhet
• forespørsler om å betale fra eller
til en kilde som ikke er tilknyttet
kundens eller leverandørens
virksomhet
•
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5.3

TILBAKE NESTE

Anti-bedrageri
Som individer vet vi at selskapet stoler på at vi
gjør det som er riktig. Vi beskytter selskapets
aktiva og arbeider for å forhindre bedrageri. Vi
tolerer ikke juks, stjeling eller feilaktig fremstilling,
og vi fører aldri andre bak lyset, verken direkte
eller indirekte, for personlig eller økonomisk
vinning. Vi spiller alle en rolle i å beskytte Harscos
virksomhet fra alle typer uærlig aktivitet.

Dette bør du vite

Hva hvis …?
Spm.

Jeg hørte en kollega skryte over å ha
lagt til noen personlige utgifter på
utleggsregningen sin til selskapet.

Svar

Hver og én av oss har ansvaret for å være
rettferdige, ærlige og nøyaktige. Oppmuntre
kollegaen din til å gjøre det riktige, til å
endre utleggsregningen slik den blir riktig.
Hvis du mistenker at denne oppførselen
fortsetter, rapporter bekymringene dine
til din overordnede, Global Compliance &
Ethics eller til Integrity Line.

Noen aktiviteter der det foreligger
høyere risiko for bedragersk aktivitet
inkluderer:
• behandling av kontantutbetalinger

Harscos etiske retningslinjer

•

mottak av kontanter

•

lønnsutbetaling

•

opprettholdelse av lagertelling
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5.4

Internasjonal handel
Som et USA-basert selskap som driver forretninger
over hele verden, forstår vi viktigheten av å
følge lover og reguleringer som relaterer til
import, eksport, toll og andre handelsrelaterte
problemstillinger. Hvis du er involvert i
forflyttingen av produkter, tjenester, informasjon
eller teknologi på tvers av landegrenser, må du
ikke bare overholde amerikanske lover, men også
handelslover og -regler knyttet til de landene der
du gjør forretninger.
Vi gjør ikke forretninger med sanksjonsbelagte
land eller begrensede parter, og lister over
forbudte forsendelser og produkter kan endres
ofte. Som ansatt er det ikke forventet at du skal
være ekspert på dette området, men det forventes
at du rådfører deg med de som er eksperter for
å få hjelp. Søk hjelp fra Juridisk avdeling eller
Global Compliance & Ethics.
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Vi deltar heller ikke i boikotter som ikke er
godkjent av de amerikanske myndighetene. Hvis
du mottar en forespørsel om å underlegge deg
en utenlandsk boikott (eller en forespørsel om å
oppgi boikottrelatert informasjon), søk råd fra den
juridiske avdelingen.

Det er jobben min
Forsikre deg om at alt som er
tiltenkt for import og eksport er
ordentlig kvalifisert på forhånd.
Vær klar over at reglene i mer
enn ett land kan bli gjeldende når
det kommer til grensekryssende
transaksjoner.
Kommuniser retningslinjene våre
for handelsoverensstemmelse til
tredjeparter som gjør forretninger
på våre vegne.
Når du er i tvil om kravene, spør.

Harscos etiske retningslinjer
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Hva hvis …?

etiske retningslinjer
retningslinjer
Harscos etiske

Spm.

En kunde spurte om jeg kunne endre
leveringsprosessen vår slik at leveringen ikke
er trenger å gå igjennom et spesifikt land.

Svar

Denne typen forespørsel antyder et forsøk på
omgå leveringsprossesene og -prosedyrene
våre. Følg retningslinjene våre for å sikre at
vi følger loven. Hvis du føler deg presset til
å gjøre noe annet, diskuter det med juridisk
avdeling.

Spm.

Jeg må fremskynde behandlingen av flere
innkjøpsordre, og har ikke tid til å manuelt
sjekke hver kunde mot listene våre over forbudte
forsendelser og produkter.

Svar

Du kan ikke hoppe over dette trinnet. Hver kunde
og leverandør må systematisk sjekkes mot de
relevante offentlige listene over enheter som
er forbudt fra å delta i forretninger, i henhold til
Harscos retningslinjer for due diligence.
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5.5

TILBAKE NESTE

Innsidehandel
Gjennom arbeidet vårt kan vi ha tilgang til
vesentlig, ikke-offentlig («innside-») informasjon
om selskapet vårt – opplysninger som en fornuftig
investor ville anse som viktig ved en beslutning
om å kjøpe, selge eller beholde våre aksjer. Vi
kan også arbeide med innsideinformasjon om
leverandører, samarbeidspartnere og kunder. Vi
er forpliktet til å beskytte denne informasjonen.
Du må aldri gjennomføre handler basert på
innsideinformasjon, eller tipse andre slik at de kan
handle.

Dette bør du vite
Eksempler på innsideinformasjon:
e stimater på fremtidig inntjening
eller fortjeneste
• tildeling eller kanselleringer av
store kontrakter
• planlagte fusjoner eller oppkjøp
• endringer i konsernledelsen
• søksmål eller juridiske aktiviteter
•

Noen ansatte («utpekte ansatte») i selskapet har
enda høyere restriksjoner og kan kun handle med
forhåndsgodkjenning i visse godkjente perioder.
Hvis du har spørsmål om du kan handle med
aksjene våre eller ikke, kontakt Juridisk avdeling.
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TILBAKE NESTE

Hva hvis …?
Spm.

Det ligger en pressemelding på en
underleverandørs hjemmeside, som
kunngjør at de skal slås sammen med et
større, børsnotert selskap.

Svar

Fordi denne informasjonen allerede er
offentliggjort, anses den ikke som vesentlig,
ikke-offentlig informasjon. Du kan kjøpe/
selge basert på denne informasjonen.

Harscos etiske retningslinjer

Spm.

Jeg fant ut at vi har en ventende avtale med
en stor kunde. Jeg er rimelig sikker på at
den vil gå igjennom. Mamma ønsker å vite
hvordan det går med Harsco og det ville være
fint å i det minste kunne fortelle henne navnet
på denne kunden.

Svar

Du kan ikke dele det du vet, fordi dette er
vesentlig, ikke-offentlig informasjon. Dersom
hun bruker informasjonen til aksjehandel,
eller forteller det til noen andre som gjør en
aksjehandel, bryter både du og moren din
retningslinjene våre og loven.

Spm.

En leverandør fortalte meg at selskapet
deres forbereder seg på å introdusere et nytt
produkt som vil være svært lønnsomt. Det
er ikke offentliggjort enda, men jeg ønsker å
kjøpe aksjer basert på det jeg vet.

Svar

Leverandøren har avslørt noe som
tilsynelatende er vesentlig, ikkeoffentlig informasjon som kan påvirke en
investeringsavgjørelse. Selv om informasjonen
er om et annet selskap enn Harsco, vil det
være ulovlig dersom du handler aksjer basert
på informasjonen.
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5.6

Antitrust
Vi konkurrerer rettferdig og følger lover som fremmer
konkurranse og fri handel. Aldri delta i aktiviteter
som kan begrense konkurransen, og ikke inngå noen
avtale – verken formell eller uformell – med en
konkurrent, kunde eller leverandør som vil begrense
handelen eller ekskludere andre fra å konkurrere.
Hvis du befinner deg i en situasjon hvor en konkurrent
begynner å diskutere slike saker, stopp samtalen
umiddelbart og rapporter hendelsen til Juridisk
avdeling.

Hva hvis …?
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Spm.

På en nylig handelskonferanse trakk en av
konkurrentene våre meg til siden og spurte meg hva
anbudsprisen vår var på et nylig tilbud. Jeg fortalte
ham at det var konfidensielt og gikk unna.

Svar

Du gjorde det riktige. Å diskutere noe som
helst relatert til priser eller fakturering med en
konkurrent, selv i en uformell situasjon, er et brudd
på retningslinjene våre og på loven. Rapporter
hendelsen øyeblikkelig til vår
juridiske avdeling.

Dette bør du vite
Snakker du med en konkurrent?
Disse temaene er ikke tillat:
P riser, kostnader eller
salgsbetingelser og -vilkår.
• Manipulering av anbud i en
anbudsprosess.
• Oppdeling av markeder, områder,
produkter eller kunder.
• Begrensning av produksjon, salg
eller utbytte.
• Forhindring av andre fra å komme
inn på markedet.
• Vegring mot samarbeid med en
kunde eller leverandør.
•

Harscos etiske retningslinjer
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5.7

Rettferdig handel
Vi behandler forretningspartnerne våre rettferdig.
Innsamling av informasjon om konkurrenter
er standard praksis i alle bransjer. Men, vi er
pålagt å gjøre det på en lovlig og etisk måte.
Markedsundersøkelser, produktvurdering og
gjennomgang av offentlige dokumenter er akseptable
metoder for å tilegne seg informasjon. Svindel,
feilaktig fremstilling og bedrageri er ikke akseptabelt.
Spør aldri etter konkurrenters konfidensielle
informasjon fra nåværende eller tidligere ansatte,
eller fra tredjeparter, kunder eller leverandører. Hvis
du mottar informasjon om konkurrenter som du tror er
konfidensiell, eller som er ervervet gjennom ulovlige
metoder, rapporter det til Juridisk avdeling.

Harscos etiske retningslinjer

TILBAKE NESTE

Det er jobben min
Innhent konkurrentinformasjon
på lovlig og etisk vis.
Hold konfidensiell informasjon –
både vår egen og konkurrenters
– konfidensiell.
Forsikre deg om at tredjeparter
som handler på våre vegne også
følger våre standarder.
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6.

Min forpliktelse overfor samfunnet

6.1 Samfunnsrettede, veldedige og politiske aktiviteter
6.2 Menneskerettigheter
6.3 Miljøvern
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Grunnen til at det er viktig
Å tjene og støtte samfunnene vi bor og arbeider i
er et viktig uttrykk for verdiene våre. Vi jobber for
å være en god nabo og et eksemplarisk selskap
ved å yte tid, talent og energi for å gjøre verden
til et bedre sted.

Harscos etiske retningslinjer
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6.1

Samfunnsrettede, veldedige og politiske aktiviteter
Vi oppfordrer deg til å frivillig bidra med tid, talent og
penger for å støtte saker som er viktige for deg. Dette
inkluderer politiske kandidater og kampanjer der det
er aktuelt. Vær forsiktig med å ikke bruke Harscos
midler, aktiva, ressurser, tid, eller Harscos navn
til å støtte aktivitetene dine. Gjør det klart at dine
personlige meninger og handlinger ikke representerer
selskapet.

Harscos etiske retningslinjer
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Dette bør du vite
 v og til kan Harsco kommunisere
A
om politiske saker som kan påvirke
virksomheten vår.
• Lobbyvirksomhet på vegne av
Harsco må først godkjennes av
Harsco General Counsel.
• Harsco forteller aldri ansatte
hvordan de skal stemme.
•
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6.2

Menneskerettigheter
Vi mener at alle mennesker har rett til trygge og
sunne arbeidsforhold, og å bli behandlet med
verdighet og respekt.
Vi forventer at leverandørene i hele vår globale
forsyningskjede deler vår forpliktelse til de samme
høye standardene.
Vi er også forpliktet til ansvarlig innkjøp av
konfliktmineraler. Vi følger lover som krever
fremlegging av opplysninger om bruk, og vi
oppfordrer leverandørene våre til å ta i bruk
lignende retningslinjer og systemer.
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Dette bør du vite
Vi forbyr:
• barnearbeid
• tvangsarbeid
• fysisk avstraffelse eller misbruk
• slaveri
• menneskehandel

Harscos etiske retningslinjer
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6.3

TILBAKE NESTE

Miljøvern
Vi er forpliktet til å levere miljøadministrasjon av
aller høyeste kvalitet i driften vår, og til å sørge
for samsvar med alle miljørelaterte bestemmelser.
Forretningsbeslutningene dine bør alltid inkludere
solid miljøpraksis. Når det er mulig, velg
miljøvennlige og bærekraftige energikilder, og gjør
din del for å bevare naturressursene. Behandle
og avhende både farlig og ikke-farlig avfall på en
miljømessig forsvarlig måte.

Det er jobben min
Følg lokale miljølover og
-reguleringer.
Ta sikte på kontinuerlig forbedring
av miljøprestasjoner.
Samarbeid med miljørevisjoner
for å sikre at vi møter akseptable
standarder.
Velg teknologi, prosesser og
behandlingsalternativer som
reduserer eller eliminerer
anleggets avfall og utslipp.

Hva hvis …?
Spm.

Svar

Harscos etiske retningslinjer

Fra et av behandlingsanleggene våre kommer
det et uvanlig utslipp med vond lukt fra et rør.
Fortell om bekymringene dine til en
overordnet. Hvis du ikke er fornøyd med svaret
kan du rapportere saken til Harsco helse, miljø
og sikkerhet.

Spm.

Ved anlegget mitt har jeg lagt merke til at noe
elektrisk utstyr blir stående i gang selv om det
ikke er i bruk.

Svar

Diskuter dette med din overordnede. Å stille
spørsmål om saken kan føre til en løsning som
bidrar til økonomisk besparing, samt sparing
av naturressurser. Du kan også kontakte
Harsco helse, miljø og sikkerhet.
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TILBAKE NESTE

Ressurser
Du kan kontakte alle de følgende ressursene for å få råd og hjelp når som helst, eller sjekk retningslinjereferansene nedenfor. Hvis du har problemer med å finne
en retningslinje eller du oppdager en ødelagt kobling til en retningslinje, få hjelp fra en leder eller veileder eller kontakt din lokale HR-representant, slik at de
kan gi deg retningslinjene du leter etter.

Ressurs:

For hjelp med:

Kontakt:

Harscos Integrity Line

Alle saker relatert til de etiske retningslinjene

Alle medlemmer av Global Compliance & Ethics (GC&E)
E-post: compliance@harsco.com
Nett: http://compliance.harsco.com/

Harsco Global Compliance & Ethics

Alle saker relatert til de etiske retningslinjene, eller spørsmål rundt
selskapets retningslinjer, verdier og forretningsetikk

Alle medlemmer av Global Compliance & Ethics (GC&E)
E-post: compliance@harsco.com

Harsco Corporate juridisk avdeling

Alle saker relatert til de etiske retningslinjene, inkludert spørsmål
rundt lover og forespørsler fra statlige ansatte og godkjenning av
lobbyvirksomhet

Din regionale Office of General Counsel- (OGC) ressurs eller avdelingsråd
E-post: legaldepartment@harsco.com

Harsco Corporate kommunikasjonsavdeling

Spørsmål fra media

Corporate kommunikasjonsavdeling
E-post: corporatecommunications@harsco.com

Harsco helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse-, miljø-, eller sikkerhetsrelaterte saker

Kontakt: +1 717-763-7064
E-post: info@harsco.com

Harscos avdeling for investorrelasjoner

Spørsmål fra investormiljøet

Sjef for investorrelasjoner
E-post: ir@harsco.com
Nett: http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome

Harsco internrevisjon

Spørsmål om interne kontroller

Alle medlemmer av den interne revisjonsavdelingen
Kontaktinformasjon til hver avdeling finner du i Harscos globale adressebok
på nett eller via din overordnede.

Harsco personalavdeling (HR)

Spørsmål om ansettelse, frynsegoder, betaling, adferd og ytelse på jobb,
HR-retningslinjer og selskapets verdier

Din lokale HR-representant
Navn finner du i Harscos globale adressebok på nett eller via din overordnede.
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TILBAKE NESTE

Ordliste
Denne ordlisten definerer noen av de grunnleggende konseptene og begrepene som brukes i retningslinjene våre.
Misbruk. Å behandle noe dårlig, bruke
det på uriktig eller upassende måte, eller å
utnytte bruken på en måte som kan føre til
personskade eller annen skade. Ondsinnet
eller voldelig verbal eller fysisk behandling av
et individ.

trådløse enheter. Inkluderer også informasjon,
forretningshemmeligheter og personell.
Interessekonflikt. En situasjon med delt
lojalitet, hvor den enkeltes personlige
interesser er i konflikt med selskapets
forretningsinteresser.

Bestikkelse. Å tilby, love, gi
eller motta noe av verdi for å få
en urettmessig fordel eller en fordelaktig
forretningsavgjørelse.

Diskriminering. Urettferdig eller ulik
behandling av en person eller gruppe basert
på lovbeskyttede karakteristika.

Barnearbeid. Arbeid utført av små barn, som
påvirker deres helse, utdanning eller generelle
trivsel, eller der små barn blir utnyttet, eller
der arbeidet deres innebærer kriminell eller
farlig aktivitet.

Elektroniske aktiva. Digitale filer,
informasjon, databaser, programvare, kontoer
og passord, og enhetene, verktøyene og
utstyret som brukes til å lagre, sende, motta
eller hente dem.

Selskapets aktiva. Alt selskapet vårt bruker
for å drive forretninger, inkludert utstyr,
materiell, kjøretøy, møbler, datasystemer,
programvare, telefoner og kablede og

Tilretteleggingsbetaling. En liten betaling
til en offentlig ansatt eller en representant for
en statlig etat, for å påskynde en rutinemessig
handling eller tjeneste.
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Svindel. Forfalskning, løgn eller uriktig
fremstilling av fakta for å få en urettferdig
fordel.
Gave. Alt av verdi, inkludert kontanter,
billetter, reiser og opphold.
Statlig ansatt. En ansatt eller annen person
utnevnt av myndighetene eller et/en statlig
kontrollert selskap, organisasjon, etat eller
komité. Kan også inkludere ansatte eller
representanter for et politisk parti, politiske
kandidater, og ansatte og medlemmer
av internasjonale organisasjoner som
representerer myndigheter.
Trakassering. Uønsket fysisk, verbal
eller visuell adferd basert på en persons
lovbeskyttede status.

Harscos etiske retningslinjer
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TILBAKE NESTE

Ordliste
Menneskehandel. Rekruttering, husing,
overføring eller mottak av personer ved hjelp
av makt, bedrageri eller bortføring for et
urettmessig formål, slik som tvangsarbeid
eller seksuell utnyttelse.

Vesentlig, ikke-offentlig informasjon.
Informasjon som ikke enda er offentlig kjent,
som med rimelighet kan forventes å påvirke
en investors beslutning om å kjøpe, selge eller
beholde verdipapirene i et selskap.

Leverandør. Enhver person, representant
for et selskap eller selskap som selger eller
prøver å selge et produkt eller en tjeneste
til vårt selskap – inkludert konsulenter,
kontraktører og agenter.

Innsidehandel. Kjøp, salg eller besittelse
av verdipapirer – eller å tipse andre om å
gjøre det – basert på vesentlig, ikke-offentlig
informasjon.

Hvitvasking. Prosessen der kriminelle skjuler
den opprinnelige kilden og kontrollen over
midler ervervet gjennom kriminell adferd, ved
å gjøre at midlene synes å ha kommet fra en
legitim kilde.

Tredjepart. En kjøper, selger, agent
eller annet individ eller selskap som er
involvert i en transaksjon, kontrakt eller
forretningsavtale, og som ikke er en ansatt,
leder eller konsulent fra
vårt selskap.

Immateriell eiendom. Kunnskap, ideer,
oppdagelser, formler, oppfinnelser og andre
immaterielle eiendeler som har kommersiell
verdi og som er beskyttet av opphavsrett,
patenter, tjenestemerker og varemerkelover.
Internasjonal handel. Bytte av kapital, varer
eller tjenester mellom to eller flere land eller
territorier.
Ledelse. Sjefer, ledere, overordnede og andre
som har et visst nivå av autoritet.
Harscos etiske retningslinjer

Personell. Personer ansatt av selskapet, eller
som arbeider for oss.
Sosiale medier. Internettbaserte
kommunikasjonskanaler som gir muligheten
til å dele innhold, individuell informasjon og
samhandling – inkludert nettsider, chatterom,
blogger, nyhetsstrømmer, sosiale nettsamfunn
og spesielle applikasjoner dedikert for å legge
ut og dele kommentarer, artikler, meninger,
ideer, informasjon og bilder.
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Indeks
Begreper listet på denne siden fungerer som koblinger i en nettleser. Klikk på et begrep for å besøke den siden.

A

H

Ansattes ansvar

6

Anti-bestikkelser

46

Antitrust

54

Arkivadministrasjon

28

Arkiver, regnskap og

28

B

L

Helse og sikkerhet

19

Ledelsens ansvar

13

Hvitvasking

48

Leverandører, arbeid med

43

Lik ansettelsemulighet

16

Lobbyvirksomhet

57

I
Immateriell eiendom

24

Informasjon, konfidensiell

22

M

Informasjon, personlig identifiserbar 22

Menneskerettigheter

58

Bedriftsregnskap

28

Innsidehandel

52

Miljø

59

Brudd

11

Integrity Line

60

Myndigheter, arbeid med

47

Interessekonflikter

33

Myndigheter, bestikkelse av

41

Myndigheter, forespørsler fra

30

D
Diskriminering

16

G
Gaver og underholdning

37

Gjengjeldelse

12
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K
Kommunikasjon om Harsco

30

N

Konkurrenter

55

Null skade

4
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Indeks
Begreper listet på denne siden fungerer som koblinger i en nettleser. Klikk på et begrep for å besøke den siden.

P

T

Personvern

22

Tilretteleggingsbetaling

47

Politisk aktivitet

57

Trakassering

17

V

R
Rapportering av brudd

10

Veldedige bidrag

Rusmidler og alkohol

20

Verdiene våre

57
4

S
Selskapets aktiva

26

Si ifra

60

Sikkerhet

19

Sosiale medier

31
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