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Våre kjerneverdier – integritet, ærlighet og respekt for loven – har 
bidratt til vår fremgang som konsern. De har vært retningsgivende 
for virksomheten helt siden CRH ble grunnlagt, og oppslutning om 
disse verdiene har alltid vært et grunnleggende krav til hver eneste 
ansatt i CRH. Når vi nå går i gang med et nytt og spennende kapittel i 
vår utvikling, er jeg fast bestemt på at vi sørger for å opprettholde den 
høyeste standard innen forretningsetikk i alt vi gjør, overfor alle våre 
interessenter, uavhengig av hvor i virksomheten vi befinner oss.

Disse oppdaterte etiske retningslinjene for CRH er en veiledning for å 
hjelpe hver og en av oss med å leve opp til disse verdiene. De fungerer 
som en praktisk referanse som kan hjelpe oss til å følge loven, ta etisk 
riktige beslutninger og fremfor alt at vi følger våre retningslinjer ”Det er 
aldri tillatt å gjøre forretninger dersom de gjøres på feil grunnlag”. 
Ta deg tid til å lese retningslinjene grundig slik at du forstår hva det er 
vi forventes å leve opp til i våre mange forpliktelser overfor hverandre, 
våre kunder, leverandører og forretningspartnere, vår virksomhet og 
overfor miljøet og samfunnet vi opererer i. Et dokument som dette 
kan naturligvis ikke dekke alle tenkelig situasjoner. Derfor beskriver 
disse retningslinjene de ressursene som er tilgjengelige dersom du har 
behov for ytterligere veiledning eller hvis du ønsker å rapportere en sak 
som bekymrer deg. Du kan være trygg på at rapporter som sendes inn 
med ærlige hensikter vil bli undersøkt grundig, og det tolereres ingen 
represalier overfor noen som leverer inn en slik rapport.

CRH har en stolt historie og en lys fremtid. I vår streben etter å realisere 
vår virksomhets fulle potensiale skal vi arbeide sammen som en 
bedrift med en visjon som bygger på arven fra de som kom før oss og 
som et forbilde for de som kommer etter oss. Takk for ditt personlige 
engasjement for vårt gjensidige mål – å sørge for at CRH fortsetter å lede 
an med integritet.

Med vennlig hilsen,

Albert Manifold
Administrerende direktør 
CRH plc

Februar 2014

Brev fra Albert Manifold    
vår administrerende direktør
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Om våre kjerneverdier

Våre kjerneverdier
CRH har forpliktet seg til å gjøre forretninger på en bærekraftig, ansvarsfull og etisk måte med 
våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere, stat og kommune, samt med både aksjeeiere 
og medarbeidere, bygge varige relasjoner basert på tillit som underbygges av våre verdier 
integritet, ærlighet og respekt for loven.

Integritet
Vi setter høye krav og tilpasser dem konsekvent til vår daglige virksomhet.

Ærlighet
Først og fremst aksepterer vi aldri kompromisser med sannheten.

Respekt for loven
Vi følger alle gjeldende lover, regler og policyer både bokstavelig og basert på hensikten i disse.

Veiledende Forretningsprinsipper
Internt i CRH er vi enige om at ”det er aldri tillatt å gjøre forretninger dersom de gjøres 
på feil grunnlag”. Dette sammenfatter vår kultur og ligger til grunn for de veiledende 
forretningsprinsippene som styrer vår atferd innen de hovedområdene som omfattes av disse 
retningslinjene i henhold til følgende:

1. Vi legger vekt på å sikre våre medarbeideres og våre gjesters helse og sikkerhet på alle 
våre arbeidsplasser

2. Vi respekterer menneskelige og faglige rettigheter og tilbyr like, prestasjonsbaserte 
muligheter for alle medarbeidere, verdsetter mangfoldet og belønner dem rettferdig.

3. Vi er rettferdige og ærlige overfor våre kunder, leverandører og forretningspartnere, vi 
samarbeider kun med dem som deler vårt engasjement for etiske forretningsmetoder

4. Vi er spesielt opptatt av vårt ansvar når det gjelder konkurranselovgivningen og 
konkurrerer med kraft, rettferdighet og alltid innenfor lovens grenser

5. Vi tolerer ingen form for bestikkelser eller korrupsjon, og er fast bestemte på å ha de 
høyeste krav til forretningsskikk i all vår omgang overalt

6. Vi benytter konsernets eiendeler på korrekt vis og til tiltenkt formål

7. Vi respekterer konfidensielle opplysninger og er profesjonelle i all vår kommunikasjon 

8. Vi unngår interessekonflikter, er oppmerksomme på og rapporterer umiddelbart 
mistanke om bedrageri, tilbyr og aksepterer kun passende forretningsgaver og 
representasjon

9. Vi anser bærekraft som en grunnleggende forutsetning for vår fremtidige vekst, 
vi bestreber oss alltid på å leve opp til de høyeste miljøkravene for å bidra til bedre 
forholdene i det samfunnet vi operer i

10. Og til slutt, dersom vi ser eller hører om noe ulovlig, uetisk eller risikabelt – så “Si fra”!

Integrity

Honesty

Respect
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“Dersom vi ser 
eller hører om noe 
ulovlig, uetisk eller 
risikabelt - Si fra!”
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Innledning

Hva er etiske retningslinjer og hvorfor har vi disse retningslinjene?
Våre etiske retningslinjer og policyer (samlet kalt våre “retningslinjer”) fungerer som en 
veiledning for å hjelpe oss med å:

Leve opp til våre verdier. Gjennom å gjøre forretninger på riktig måte, kan vi opprettholde 
tilliten vi har bygget opp hos andre som har interesse av vårt konserns fremgang, fra våre egne 
medarbeidere og aksjeeiere til de virksomheter som vi samarbeider med og det samfunnet 
hvor vi holder til.

Følge loven. Retningslinjene hjelper oss med å utføre jobben vår i samsvar med relevante 
lover og regler som gjelder i de landene hvor vi opererer. Det er forskjell på retningslinjene og 
lokale regler. Vi bør gjøre det til en vane eller en norm å alltid tilegne oss det som setter den 
høyeste standarden.

Ta etiske beslutninger, spesielt der hvor det som er det riktige å gjøre ikke er selvsagt. Selv om 
det ikke finnes noen erstatning for sunn fornuft og godt omdømme, så hjelper retningslinjene 
oss til å forstå regler og policyer som vi kanskje ikke kjenner så godt fra før. Derfor tilbyr 
vi et omfattende opplæringsprogram for å sikre at vi alle forstår retningslinjene våre, og vi 
forlanger at hver eneste medarbeider bekrefter at så er tilfelle. 

Kort sagt hjelper det oss til alltid å følge vår gylne regel: “det er aldri tillatt å gjøre forretninger 
dersom de gjøres på feil grunnlag”.

Hvem gjelder retningslinjene for?
Alle som arbeider for, eller på oppdrag for, en CRH-virksomhet er forpliktet til å lese, forstå og 
følge disse retningslinjene. (CRH-virksomhet defineres som samtlige virksomheter hvor CRH 
direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av egenkapitalen eller har kontroll med ledelsen). 
Dette betyr at:

•  Alle medarbeidere, inklusive de som jobber deltid eller har tidsbegrensede eller 
andre midlertidige ansettelsesavtaler  

•  Alle i ledende stillinger, ledelse eller eksterne styremøter

er ansvarlige for å opprettholde de prinsippene og verdiene som beskrives i dette dokumentet.

Ettersom CRH stort sett vokser gjennom oppkjøp, er det spesielt viktig for oss alle å vite at de 
samme reglene gjelder for alle i den voksende CRH-organisasjonen. Oppkjøpte virksomheter 
er forpliktet til å innføre disse retningslinjene og formidle CRHs verdier så raskt som mulig. Når 
det gjelder samarbeidende eller tilknyttede virksomheter anbefaler vi på det sterkeste at de 
tar til seg våre retningslinjer eller tilsvarende regler og rutiner som er minst like strenge som 
våre. Våre koordinatorer innen samsvar og etikk samt vårt program for oppkjøp og aktsomhet 
hjelper oss til å utelukkende kjøpe opp eller samarbeide med virksomheter som har forpliktet 
seg til å ha de høyeste krav til forretningsintegritet.

Videre forventer vi at våre leverandører følger lignende prinsipper som beskrevet i vår særskilte 
“Etiske retningslinjer for leverandører”. På samme måte forventes det at forretningspartnere 
som opptrer på våre vegne også skal dele vårt engasjement for høyeste mulige standard.

I dette dokumentet henvises det til detaljerte policydokumenter og -retningslinjer. En 
fullstendig oversikt over disse er oppgitt på side 40. Kopier kan innhentes fra din leder, et 
medlem av samsvar og etikk-teamet eller kan lastes ned fra vårt intranett.CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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Innledning
Hva er vårt ansvar?

Vi forventes alle å:

• Benytte vår sunne fornuft og vårt gode omdømme i våre forretningsbeslutninger   
 og mellomværende

• Følge retningslinjene og alle relevante, gjeldende lover

• Spørre når du er usikker på hvordan du skal gå frem

• Si fra når saker og ting ikke er som det bør være

Guide til etiske beslutninger
CRH forsøker å gjøre det så enkelt som mulig å følge reglene. Når du står ovenfor en vanskelig 
forretningsbeslutning, se relevant avsnitt i disse retningslinjene og still deg selv følgende 
spørsmål:

1. Er det lovlig, etisk og rettferdig?

2. Er det forenlig med CRHs kjerneverdier?

3. Er det en riktig ting å gjøre for min virksomhet og for konsernet?

4. Vil jeg føle glede over å stå offentlig ansvarlig for dette?

Hvis du fortsatt ikke er sikker på at svaret på alle disse spørsmålene er ”ja” eller hvis noe er uklart 
i meningen eller betydningen av noe i retningslinjene, ikke nøl med å spørre din overordnede, et 
medlem i samsvar og etikk-teamet eller en av de andre ressursene som står til din disposisjon 
og er listet opp på neste side.

Si fra!
Hvorfor er det viktig å stille spørsmål ved og rapportere problemer?
Vi er alle klar over de ødeleggende konsekvensene ulovlig, uetisk eller farlig atferd kan ha på 
en virksomhet og dens medarbeidere. Vi vil fortsette å verne om vårt svært gode renommé og 
omdømme og trenger din fortsatte støtte. Disse retningslinjene kan naturligvis ikke omfatte alle 
situasjoner som oppstår i vårt daglige virke. Det er derfor opp til hver og en av oss å opprettholde 
de høyest stilte kravene og å anmelde aktiviteter som er uforenlige med god forretningsskikk.

Hvilke typer problemer skal jeg rapportere?
Du bør i beste hensikt rapportere alle potensielle ulovlige, uetiske eller farlige handlinger eller 
hva som helst som synes å være i strid med de prinsipper som er beskrevet i våre retningslinjer. 
“Beste hensikt eller God tro” innebærer at du gir alle opplysninger du har om saken, og at det 
så langt du vet er sant. Det spiller ingen rolle om du er usikker på om saken er et brudd på våre 
retningslinjer eller om det senere viser seg at du har tatt feil. Du skal alltid føle deg velkommen 
til å stille spørsmål ved ting som virker upassende eller rapportere noe som ikke er riktig – det 
er både din rett og din plikt.
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Innledning
Hvem skal jeg kontakte?
Det er mange ressurser som du kan henvende deg til når du er usikker Mellonson på riktig 
tilnærmingsmetode eller ønsker å rapportere om noe som uroer deg:

• Din nærmeste overordnede

• Administrerende direktør, personalsjef eller økonomisjef

• Bedriftens jurist eller Din CCC (Country Compliance Coordinatior - stedlige   
 samsvarskoordinator)

• Leder av internrevisjonen eller leder for samsvar og etikk

• Divisjonens finansdirektør

Når det er vanskelig eller upraktisk å snakke med noen av de ovenstående, har vi en konfidensiell 
hotline som du kan ringe og rapportere til konfidensielt og på ditt eget språk. Du kan kontakte 
hotline 24 timer i døgnet, 7 dager i uken via gratisnummer eller online (kontaktopplysninger 
finner du på din arbeidsplass og på CRHs hjemmeside). Der lokale lover tillater det, kan du 
rapportere anonymt, men tenk på at det kan gjøre det vanskeligere for CRH å undersøke 
rapporten din ordentlig. Til slutt vil vi minne om at hotline ikke skal benyttes til rutinemessige 
personalspørsmål, de håndteres bedre av din personalavdeling.

Rapportér i beste hensikt og uten represalier
CRH er fast bestemt på å skape en atmosfære hvor medarbeiderne har tilgang til å si fra 
når de føler oppriktig uro ved noe eller utsettes for represalier. Du kan alltid i beste hensikt 
rapportere mistenkelige brudd, lovbrudd eller brudd mot våre retningslinjer, uten å være redd 
for hevnaksjoner eller noen form for negativ innvirkning på ditt ansettelsesforhold som følge av 
dette. Hevnaksjoner og represalier tolereres ikke. Når noe rapporteres, oversendes rapporten 
til CRHs samsvar og etikk-team for utredning. Alle spørsmål og påstander vil bli behandlet 
diskret og profesjonelt og på en konfidensiell måte, i den grad det er mulig og tillatt i henhold 
til lokal lovgivning.

Hva skjer når det er et brudd?
Brudd på våre retningslinjer eller lovbrudd kan innebære alvorlige konsekvenser for de berørte 
personene og for CRH. De som utfører ulovlige eller uetiske handlinger og de som direkte 
tolererer, godkjenner eller støtter en slik atferd, opptrer uavhengig av og mot konsernets beste. 
Følgene av slik atferd vil bli møtt med disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse og til og med 
mulig rettslig forfølgelse. Husk at denne typen atferd setter oss alle i fare for å få et skadelig 
rykte og har negativ innvirkning på våre interesser. Vi kan dessuten bli gjenstand for, både som 
enkeltpersoner og som konsern, bøter og/eller sivilt- eller strafferettslig ansvar.
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Innledning
Større forventninger til ledere og ledelsen

Selv om retningslinjene våre gjelder for alle, har du, dersom du er leder eller styremedlem, 
ytterligere forpliktelser overfor konsernet og teamet ditt og må etterstrebe å:

• Lese og følge ”Code of Business Conduct Operating Guidelines” som er utviklet for å 
hjelpe deg til å innfri kravene i disse retningslinjene

• Gå foran som et godt eksempel, sett etikken først i alle dine forretningsforbindelser

• Uttrykke og formidle tydelige forventninger for å fremme forståelse for konsernets 
forventninger og hvordan man kan følge retningslinjene våre og relevante lokale lover. Det 
kan kreves at man utvikler policyer eller retningslinjer, i tillegg til disse retningslinjene, 
lokalt for å sikre full etterleving 

• Sørge for at teamet ditt får den opplæringen de trenger for å forstå sine plikter og sitt 
ansvar

• Fremme en åpen kultur, oppmuntre medarbeiderne dine til å si fra når ting ikke er som 
de bør være, vær alltid lydhør for problemer, spørsmål eller kommentarer

• Ta tak i upassende oppførsel og oppmuntre til etiske aspekter

• Inkorporer samsvar og etikk-initiativer i virksomheten din

Konsernet har også utarbeidet en ”Leading with Integrity Handbook” for å hjelpe deg med 
å skape et positivt og godt arbeidsmiljø. Bruk denne ressursen, tilpass materialet slik at det 
passer din egen lederstil og bruk den som en rettesnor.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines 



9



10

Våre forpliktelser overfor hverandre

Arbeidsmiljø

Sikre arbeidsforholdene
Vårt fremste ansvar er å beskytte helsen og sikkerheten til de menneskene som kommer til våre 
mange anlegg for å jobbe eller på besøk. Vi har en svært utfordrende målsetting om null dødsfall 
og null ulykker i implementering av vår plan om eliminering av dødsulykker. Vår policy for helse 
og sikkerhet krever at vi:

Følger som et minimum, alle gjeldende forskrifter om helse og miljø samt hele 
tiden forbedre håndteringen innen helse og miljø i den hensikt å alltid 
imøtekomme eller overgå bransjens beste praksis

Insistere på at alle medarbeidere og entreprenører respekterer konsernets 
retningslinjer for helse og sikkerhet

Sørge for at våre virksomheter representerer sunne og sikre arbeidsplasser for alle 
medarbeidere og entreprenører samt sørger for sikkerheten til kunder 
som besøker våre anlegg

Kreve  at alle medarbeidere og entreprenører jobber på en sikker måte 

Medikamenter og alkohol
Vår sikkerhet er avhengig av at våre arbeidsplasser holdes frie for påvirkning av alle stoffer som 
kan redusere vår sikkerhet eller vår arbeidsinnsats. Misbruk av medisiner, lovregulerte stoffer 
eller alkohol samt bruk av ulovlige stoffer på arbeidsplassen er forbudt. Dette omfatter også 
kjøp, salg og distribusjon av slike produkter, eller å være påvirket av disse. Når reseptbelagte 
eller reseptfrie legemidler kan påvirke din evne til å utføre jobben din på en sikker måte, må du 
informere din leder om dette.

S
S

S
S

Sikkerhetsstandarden ligger langt over det som kreves i det landet hvor jeg jobber og våre konkurrenter 
følger bare de lokale forskriftene. Burde ikke vi også gjøre det samme?

Jeg mistenker at en kollega noen ganger kommer beruset på jobb og også drikker på jobben. Jeg er bekymret 
for min kollegas helse og sikkerhet. Hva kan jeg gjøre?

Nei. Vi må holde oss til CRHs sikkerhetspolicy og beste praksis. Vi har forpliktet oss til å gi våre medarbeidere et 
sikkert og trygt miljø overalt hvor vi opererer, selv om dette betyr at vi overstiger lokale krav.

Du bør rådføre deg med din sikkerhetsansvarlige eller leder som vil gjøre de rette tiltakene for å involvere rett 
personale til å ta tak i situasjonen. Alternativt kan du kontakte andre kilder som oppgis i disse retningslinjene, 
inkludert hotline, dersom du er mer bekvem med det.
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“Vi legger vekt 
på å sikre våre 
medarbeideres og 
våre gjesters helse  
og sikkerhet på alle 
våre arbeidsplasser”



12

Våre forpliktelser overfor hverandre

Rettferdige arbeidsforhold

Rettferdige ansettelsesforhold
Vi er fast bestemte på å følge menneskerettighetene, støtte FNs menneskerettighetserklæring 
og ILOs grunnleggende rettigheter i den utstrekning disse gjelder for våre virksomheter. Vår 
innstilling er å finne i vår sosiale policy og gjenspeiles i våre kontrakter med våre ansatte, 
leverandører, kunder samt i våre investeringsbeslutninger. Det krever at vi:

Følger som et minimum, all gjeldende lovgivning og hele tiden forbedre vårt 
samfunnsengasjement, alltid med et mål om å imøtekomme eller overgå 
beste praksis i bransjen

Lede våre virksomheter på en rettferdig og rimelig måte, oppfylle vårt 
samfunnsansvar som direkte eller indirekte arbeidsgiver

Støtte foreningsfrihet og retten til kollektive forhandlinger

Forby tvangsarbeid og barnearbeid

Etterleve prinsippet om likemuligheter, verdsette mangfold uavhengig av alder, 
kjønn, funksjonshemming, religion, etnisk opphav og seksuell legning, 
og insistere på at prestasjoner danner det ultimate grunnlaget for 
rekruttering og utvalg

Sørge for at vi håndterer våre leverandører og kunder på en ansvarsfull måte  
i henhold til disse retningslinjene og korrekt forretningsskikk

Like muligheter og ingen diskriminering
Hardt arbeid, evner og integritet er de prinsippene som er avgjørende for en persons muligheter 
til avansement i vårt konsern. Vår ansettelsespolitikk har til hensikt å fremme individuelle 
initiativ og samarbeid som gir oss alle muligheten til å utvikle vårt hele og fulle potensial. 
Beslutninger om rekruttering, utvelgelse og forfremmelse baseres på individuelle prestasjoner 
og bygger på prinsippene om like muligheter og ingen diskriminering. I tillegg til å rekruttere 
rettferdig og gi prestasjonsbaserte utviklingsmuligheter, belønner vi våre medarbeidere 
rettferdig, basert på en filosofi om ”lønn etter prestasjon”.
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“Vi respekterer 
menneskelige og faglige 
rettigheter og tilbyr like, 
prestasjonsbaserte 
muligheter for alle 
medarbeidere, verdsetter 
mangfoldet og belønner 
dem rettferdig”

S
S

Under en presentasjon i avdelingen stilte jeg et spørsmål. Jeg følte at svaret jeg fikk var krenkende og 
kjønnsdiskriminerende og jeg følte meg ydmyket. Flere personer i rommet begynte å le. Er dette tillatt?

Vi oppmuntrer til åpen kommunikasjon, forskjellige synspunkter på saker og en sunn meningsutveksling når 
beslutninger skal fattes. Men når vi er uenige må diskusjonen holdes på et profesjonelt og respektfullt nivå. Det 
finnes ingen unnskyldning for kjønnsdiskriminerende oppførsel eller kommentarer. Snakk med personen som 
utsatte deg for dette eller kontakt lederen din eller personalavdelingen. Du kan også kontakte noen av dem som 
er oppgitt på side 6.

Forebygge mobbing og trakassering
Det er viktig å behandle alle våre medarbeidere med respekt og verdighet. Mobbing og 
trakassering er direkte upassende på arbeidsplassen og kan innta mange former, som:

•  Muntlige eller skriftlige kommentarer eller “spøk” relatert til rase, religion, etnisitet,  
 alder eller kjønn

•  Fysiske eller seksuelle tilnærmelser

•  Truende gester eller voldsytringer

• Trussel om vold

Dette kan komme fra medarbeidere, ledere, leverandører, underleverandører eller kunder. Vi 
har alle et ansvar for å sørge for at det råder gjensidig respekt på arbeidsplassen. Mobbing og 
trakassering vil aldri bli tolerert.
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Våre forpliktelser overfor våre kunder,   
leverandører og forretningspartnere

Rettferdig behandling av andre

Våre kunder, leverandører og forretningspartnere er viktige interessenter og bidrar på mange 
forskjellige måter til konsernets fremgang. Til gjengjeld bestreber vi oss på å være ærlige og 
aldri ta i bruk utilbørlige forretningsmetoder. Vi er overbeviste om at relasjoner som bygger på 
tillit og integritet vil være varige og til nytt for alle parter.

Våre kunder
Vi er avhengig av støtte fra våre kunder for å lykkes med våre forretningsstrategier. Derfor er 
det viktig at vi utvikler og opprettholder en gjensidig positiv og god forretningsrelasjon som 
bygger på rettferdighet, ærlighet og tillit. Vi forplikter oss til å levere alle våre varer og tjenester 
i henhold til alle gjeldende lovpålagte krav til helse, sikkerhet samt krav til produktene. På 
samme måte bør vår markedsføring og reklame være saklig og bli presentert på en måte som 
er rettferdig og rimelig. Dette innebærer å aldri komme med feilaktige uttalelser om våre 
produkter og tjenester eller om de som tilbys av våre konkurrenter. 

Våre leverandører
Våre leverandører er avgjørende for vår virksomhets resultat. Vi forventer at de skal være 
kvalitative, innovative og effektive – forsyne CRH med varer til en rimelig pris, men aldri 
gjennom å bryte lover, regler eller sunn praksis. I våre ”Retningslinjer for etiske innkjøp” og 
”Retningslinjer for leverandører” beskrives våre krav og tilhørende rutiner som bidrar til å sikre 
at vi bare samarbeider med leverandører som deler vårt ufravikelige engasjement for etisk 
atferd og oppfyller våre krav når det gjelder menneskerettigheter, helse, sikkerhet og miljø. Våre 
Innkjøpsteam har overoppsyn med disse risikobaserte prosessene for våre viktigste, direkte og 
indirekte, leverandører og hjelper også virksomhetenes ledelsesgrupper med å sikre at lokale 
leverandørrelasjoner blir håndtert på en passende måte.

Våre forretningspartnere
“Forretningspartnere” kan omfatte salgsrepresentanter, konsulenter, mellomledd, distributører 
og samarbeidspartnere. Våre forretningspartnere bidrar til vår forretningsprosess når vi 
behøver deres kompetanse innen et gitt tema, marked eller geografisk område. Vi gjennomfører 
en grundig analyse av alle forretningspartnere som jobber og representerer oss for å bidra til 
å sikre, forbedre eller fremforhandle anbud på nye kontrakter eller forlengelse av eksisterende 
kontrakter. Vi dokumenterer nøye alle kontraktsmessige forpliktelser for å sikre at de gjenspeiler 
etiske forretningsstandarder. Disse rutinene er beskrevet i vår “Policy mot bestikkelser og 
korrupsjon” og beskytter CRH mot enhver sammenkobling med ulovlig eller uetisk atferd som 
f.eks. korrupsjonsbetalinger. Erstatninger til disse forretningspartnerne, som til alle andre, skal 
stå i forhold til de tjenester som leveres, være korrekt registrerte og godkjente samt betales 
gjennom overføring via bank (ikke kontanter) i henhold til inngått kontrakt.

 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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“Vi er rettferdige 
og ærlige overfor 
våre kunder, 
leverandører og 
forretningspartnere, 
vi samarbeider 
kun med dem 
som deler vårt 
engasjement for etiske 
forretningsmetoder”
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Våre forpliktelser overfor våre kunder,    
leverandører og forretningspartnere

Rettferdig konkurranse
Vi tror at rettferdig konkurranse er i alles interesse, og at det resulterer i mer dynamiske 
markeder med større utvalg, mer valuta for pengene og økt innovasjon – markeder hvor CRH 
kan fortsette å konkurrere og utmerke seg. Vi har derfor forpliktet oss til å følge konkurranse- 
og antitrustlovgivningen overalt hvor vi opererer. Våre retningslinjer om “Konkurranse- og 
kartellbygging” beskriver hvordan vi gjør dette i praksis. Helt konkret kan vi ikke innlate oss på 
noen form for kommunikasjon med en konkurrent som har til hensikt eller forsøker å:

• Fastsette, stabilisere eller kontrollere priser, kredittvilkår eller rabatter

• Fordele kontrakter, markeder, kunder eller områder

• Boikotte enkelte kunder eller leverandører

• Avstå fra eller begrense produksjon eller salg av produkter eller tjenester

Noen nyttige “gjøre” og “ikke gjøre” når det gjelder våre kunder og konkurrenter er følgende:

Kunder

Konkurrere

Gjøre...
Lage kraftfull reklame for dine produkter og 
tjenester

Anbefale en salgspris (ikke insistere)

Kreve at kunden selger produktet under et 
spesifikt varemerke

Ikke gjøre...
Forsøke å hindre kunden i å importere varer 
eller eksportere varer utenfor deres område

Insisterer på en salgspris 

Hindre kunder i å lagerføre alternative 
produkter

Gjøre...
Konkurrenter

Diskutere generelle bransjemessige spørsmål 
hvis det er passende og sikre at ingen 
bedrifters/kunders sensitive opplysninger 
offentliggjøres

Finne ut så mye som mulig om konkurrenter 
fra offentlige eller uavhengige tredjeparts 
kilder osv. (noter alltid kilden)

Ikke gjøre...
Prissamarbeid, direkte eller indirekte

Fordele kunder og markeder

Samarbeide om andre forretningsvilkår

Diskutere priser i det hele tatt (kredittvilkår, 
rabatter, marginer)

Kontrollere eller begrense produksjonen

Diskutere anbuds eller kundens tilbud

Bli enig med en konkurrent om å ikke levere til 
visse kunder

Komme til en ”overenskomst” om noe av det 
ovenstående
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“Vi er spesielt opptatt 
av vårt ansvar 
når det gjelder 
konkurranselovgivningen 
og konkurrerer kraftfullt, 
rettferdighet og alltid 
innenfor lovens grenser.”
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Våre forpliktelser overfor våre kunder,    
leverandører og forretningspartnere

Det er også veldig viktig at du gjør deg kjent med våre rutiner når det gjelder uanmeldte 
inspeksjoner slik at du vet hvordan  du skal forholde deg dersom konkurransemyndigheter eller 
annen rettshåndhevende myndighet innleder en utredning.

Overtredelse av retningslinjene om ”Konkurranse- og kartellbygging” utgjør en alvorlig risiko 
for sivilrettslige, strafferettslige, økonomiske og andre sanksjoner mot konsernet. Derfor er det 
viktig at vi fullt ut kjenner vårt ansvar på dette området. Avhengig av din stilling, kan det kreves 
av deg at du, utover opplæring i våre etiske retningslinjer, gjennomgår ytterligere opplæring 
i konkurranserett for å sikre at du forstår hvordan man skal bruke våre policyer og rutiner i 
praksis, utover opplæring i våre etiske retningslinjer.

S
S

S
S

S
S

Jeg traff en konkurrent på en messe som foreslo at vi begge kunne selge mer effektivt dersom vi delte 
salgsområdet mellom oss. Hun kunne selge nord i landet og jeg kunne konsentrere meg om den sørlige 
delen.  Hva skal jeg gjøre?

En konkurrent ringte meg og ba meg å ikke legge inn et anbud på en kontrakt med en av våre større kunder som han 
hadde hørt at hans bedrift var garantert å vinne og at han ville sørge for at vi fikk salg av produkter konkurrenten ikke 
produserer. På den måten får vi i det minste noe salg, bør jeg gå med på dette?

Kan jeg late som at jeg er kunde for å hente inn prisopplysninger fra våre konkurrenter?

Si nei! Fortell konkurrenten at det å dele opp markeder er ulovlig og at det strider mot CRHs policy. Rapporter 
deretter samtalen til din leder, din CCC og dine interne juridiske rådgivere.

Nei. Forslaget er konkurransehemmende og ulovlig. Rådfør deg med din leder, din CCC eller din interne juridiske 
rådgiver før du klart og tydelig svarer at vi aldri vil ta del i en slik ordning.

Nei. Å få informasjon om en konkurrent gjennom å utgi deg for å være en annen eller forlede en ansatt hos en 
konkurrent eller tredjepart til å avsløre konfidensielle opplysninger er upassende. Å hente inn informasjon om våre 
konkurrenter kan være helt legitimt men må gjøres på lovlig og etisk forsvarlig måte.
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“Vi tolerer ingen form 
for bestikkelser eller 
korrupsjon, og er fast 
bestemte på å ha 
de høyeste krav til 
forretningsskikk i all 
vår omgang overalt”
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Våre forpliktelser overfor våre kunder,    
leverandører og forretningspartnere

Avvise bestikkelser og korrupsjon
Bestikkelser og smøring
En bestikkelse er en økonomisk eller annen type fordel som gis eller mottas i den hensikt å 
påvirke atferden til en person eller en virksomhet. Denne hensikten eller formålet er svært 
kritisk fordi enkelte lovlige forretningstransaksjoner kan utgjøre bestikkelser dersom de 
gjennomføres for å påvirke atferd. Bestikkelser kan omfatte: 

I CRH, tolererer vi ingen former for bestikkelser og det er strengt forbudt for alle våre 
medarbeidere å tilby, betale, be om eller akseptere bestikkelser. Det er mange strenge lover 
mot bestikkelser på mange av de stedene hvor vi har virksomheter, inkludert internasjonal 
lovgivning, for eksempel US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act. Vi vil alltid følge 
disse lovene uavhengig av lokal sedvane eller lokale forretningsskikker. Vår standard beskrives i 
vår ”Policy mot bestikkelser og korrupsjon”.

Smøring er også strengt forbudt. Smøring er små uoffisielle betalinger til en person, ofte en 
offentlig tjenestemann, for å sikre eller påskynde en rutinemessig prosedyre. Eksempler på 
dette kan være behandling av en tillatelse, lisens eller et visum, tidspunkt for en inspeksjon, 
frigivelse av varer som holdes i tollen eller fremskyndelse av tjenester. Å betale en avgift for å 
benytte en anerkjent, legitim og rask tjeneste som er åpen for alle og hvor betalingen ikke går 
til en enkeltperson regnes ikke som smøring. En betaling kan også gjøres i situasjoner hvor en 
persons liv og sikkerhet er i fare. Alle betalinger av denne typen må godkjennes på forhånd, eller, 
hvis dette ikke er praktisk mulig, rapporteres i ettertid til din leder og din CCC. 

I likhet med konkurranselovgivningen så innebærer overtredelse av denne policyen alvorlig 
fare både omdømmemessig og rettslig. Det er viktig at vi fullt ut kjenner vårt ansvar på dette 
området. Avhengig av din stilling, kan det kreves av deg at du gjennomgår ytterligere opplæring 
i bestikkelser, korrupsjon og bedrageri for å sikre at du forstår hvordan man kan bruke våre 
policyer og rutiner i praksis.

• Penger

• Gaver*

• Kost/losji, inkludert    
 reisekostnader*

• Forretnings- eller    
 ansettelsesmuligheter

• Politiske donasjoner

• Veldedighet og andre bidrag

• Smøring

• Andre fordeler eller goder

*Se også side 34
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S
S

En representant for en potensiell leverandør har sagt at hvis vi gir dem kontrakten, vil jeg kunne få en 
kontantutbetaling i henhold til deres “bedriftskundebelønningssystem”. Hva skal jeg svare?

Kommunen er kunde hos CRH. Kommunalsjefen skal arrangere sin datters bryllup hjemme i sitt eget hus. Han 
forteller deg om dette og alt som må gjøres før bryllupet. Han sier, “Jeg trenger steinleggere, plen og betong, 
og i tillegg trenger innkjørselen min nytt dekke.” Han fortsetter, “Jeg vet at CRH leverer alt dette”. Hvis du kan gi 
meg en god rabatt, så skal jeg sørge for at mer av kommunens penger tilfaller bedriften din neste år.” Hva skal 
du svare?

Representanten har akkurat prøvd å bestikke deg. Forklar at du ikke kan delta i et slikt system, avslutt møtet 
raskt og når du kommer tilbake på kontoret rapporterer du dette til din overordnede, din CCC og bedriftens jurist.

Du skal fortelle ham at CRH ikke tillater å gjøre forretninger på den måten, men at du skal se om det finnes noen 
tilgjengelige rabatter i forhold til prissettingen til andre kunder.

S
S
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Våre forpliktelser overfor kunder,      
leverandører og bedriftspartnere

Hvitvasking
Hvitvasking er en prosess der enkeltpersoner eller bedrifter bruker seriøse bedrifter til å 
“vaske” midler som har blitt ervervet gjennom ulovlig virksomhet. CRH verken tolerer, legger 
til rette for eller støtter hvitvasking. Alle må se etter uregelmessigheter i betalinger, spesielt 
store kontantbetalinger og uvanlige transaksjoner. I tillegg har vi et ansvar for å gjennomføre 
en selskapsgjennomgang av våre leverandører, mellommenn og samarbeidspartnere og å 
rapportere mistenkelig adferd.

Foreta forretninger med regjeringer og myndighetspersoner
Når du arbeider med regjeringer og myndigheter, må du ikke sette konsernet i risikosonen ved å 
jobbe utenfor de normene som vi arbeider med å opprettholde, ettersom spesielle regler gjelder 
for slikt samarbeid. Derfor har vi et ekstra ansvar for å alltid:

• Kjenne til og følge alle krav i avtalen

• Følge grensene for gaver og gjestfrihet, som kan være mer restriktive for 
myndighetspersoner enn for den private sektoren

• Sørge for at alle rapporter, attester og råd til den offentlige sektoren er aktuelle, ærlige, 
korrekte og fullstendige

• Koble alle markeder og kostnader til riktig kategori og passende avtale

I visse situasjoner kan du bli kontaktet av en tjenestemann eller bli bedt om å gi informasjon på 
konsernets regning i forbindelse med et statlig utredning eller undersøkelse. Ettersom det er 
viktig å garantere at du har all informasjonen du trenger og at den informasjonen er korrekt og 
passende for formålet, kan du snakke med sjefen din før du gir ut sånn informasjon.
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Våre forpliktelser overfor konsernet

Beskytte konsernets ressurser og informasjon
Konsernets aktiva og ressurser inkluderer, men er ikke begrenset til:

 

Vi har alle et ansvar for å sørge for at disse aktiva og ressurser bare brukes på riktig måte og til 
angitte formål. Du kan ved behov eller på riktig måte bruke konsernets ressurser så lenge det 
ikke forstyrrer deg eller andres arbeid. Ytterligere retningslinjer i denne saken finnes nedenfor.

Immateriell eiendom
Du kan få tilgang til CRHs immaterielle eiendommer (IE) gjennom jobben din. IE inkluderer 
immaterielle ressurser som opphavsrett, varemerker, patent, designrett og logotyper. I 
den utstrekning loven tillater, tilhører rettighetene for IE CRH hvis de har blitt opprettet i 
arbeidstiden, for bedriftens regning eller innenfor rammene for arbeidsoppgavene våre. Vi må 
beskytte disse ressursene og hevde våre IE-rettigheter ved behov.

Det er også viktig at vi respekterer andre bedrifters konfidensielle informasjon og immateriell 
eiendom. Hvis vi skulle få tilgang til kundens eller leverandørens IE, må vi beskytte den som om 
den skulle vært vår egen. På samme måte skal vi ikke bruke programvare som har blitt anskaffet 
på ulovlig vis, som har feil lisens eller ikke lisens i det hele tatt, ettersom dette kan utsette oss, 
både som enkeltpersoner og som konsern, for rettslige skritt.

Konfidensiell informasjon og innsidehandel
Vi må også beskytte CRHs konfidensielle informasjon, som generelt omfatter informasjon som 
ikke er tilgjengelig for allmennheten og som kan omfatte:

• Salgsinformasjon eller markedsføringsplaner

• Bedriftshemmeligheter, informasjon som gir vårt konsern en konkurransefordel,   
 for eksempel kundelister, opplysninger eller produktspesifikasjoner

• Retningslinjer og rutiner

• Finansiell informasjon

Vi kan bare dele slik informasjon for legitime bedriftsformål, hvis man er berettiget til å gjøre 
det. Vær ekstra nøye med å beskytte informasjonen ved å sikre datamaskinen, dokumenter og 
annet følsomt materiale. Unngå dessuten å diskutere slike opplysninger. Vær oppmerksom på 
at ukjente mennesker kan komme over informasjonen, unngå å diskutere slike opplysninger på 
steder der andre kan høre deg, for eksempel på restauranter, hotell, flyplasser, konferanselokaler, 
i taxi eller ombord i fly.

• Materielle ressurser 

• Lager og råmateriale,    
 pågående arbeid

• Midler (kasse, bank og    
 investeringer)

• Tid    

• Immateriell eiendom

• Bokføring og andre regnskap

• Konfidensiell informasjon 

• Datamaskiner og programvare

• E-post og Internett 
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Våre forpliktelser overfor konsernet

Som en del av vårt ansettelsesforhold i konsernet oppgir vi også konfidensiell informasjon om 
oss selv til konsernet, for eksempel arbeidserfaring, personlig kontaktinformasjon, sivilstand 
osv. Hvis arbeidet ditt innebærer å håndtere slik informasjon, må du være meget forsiktig og 
verne den. Del aldri slik informasjon med en kollega eller noen andre, med mindre det finnes 
situasjoner der du blir bedt om det, i henhold til gjeldende lov. Ansvaret for konfidensiell 
informasjon fortsetter selv etter at ansettelsesforholdet har opphørt.

Vær oppmerksom på at vi også er ansvarlige for å beskytte innsideinformasjonen om vårt 
konsern, våre kunder og leverandører, samt andre børsnoterte selskaper som vi samarbeider 
med. Innsideinformasjon kan være informasjon som ikke er tilgjengelig for allmennheten 
og som er viktig, og som en potensiell investor skulle anse som viktig. Vanlige eksempler på 
innsideinformasjon omfatter endringer i ledelsen, større bedriftsplaner og økonomiske 
resultater som ikke har blitt publisert ennå. Selv informasjon om hendelser eller ting som 
ikke det er sikkert skjer – for eksempel forhandlinger om en større avtale, eller oppkjøp eller 
avhending av et datterselskap – kan anses som innsideinformasjon.

Kjøp og salg av verdipapirer i et selskap og samtidig vite om innsideinformasjon om det selskapet 
kalles innsidehandel, og det er ulovlig. På samme måte må vi aldri levere ut innsideinformasjon 
til andre slik at de kan kjøpe og selge aksjer i det selskapet, det er også ulovlig. Som veiledning på 
dette sammensatte området, har vi laget “Shares and Security Dealing Policy”, som inneholder 
mer detaljert informasjon. Hvis du har flere spørsmål, kan sekretariatet til CRH hjelpe deg.

Ekstern kommunikasjon
Kommunikasjonen med omverdenen spiller en meget viktig rolle for konsernets rykte og 
økonomiske vurdering. Følgelig vil alle meldinger til media som gjelder vårt økonomiske resultat,  
oppkjøp, strategiske planer eller andre spørsmål som kan påvirke konsernets rykte,  håndteres 
av konsernets kommunikasjonsavdeling. Hvis du ser noe i media eller på Internett som kan ha 
en negativ innvirkning på konsernets rykte, må du ta opp dette med sjefen din umiddelbart slik 
at riktig ansvarshavende i konsernet varsles. Bestemte avdelinger i konsernet kan håndtere det 
lokale markedet og media på passende måte når det gjelder generelle bedriftsspørsmål som kan 
oppstå.

S
S

S
S

Jeg har nettopp blitt ansatt fra en annen bedrift. Jeg har en skuff med konfidensielt materiale fra min tidligere 
arbeidsgiver som ville vært til stor hjelp for meg til å utvikle markedsplaner i min nye jobb. Kan jeg ta dette 
med meg?

Jeg hørte at konsernet er i ferd med å kjøpe opp ett annet selskap. Oppkjøpet kommer sannsynligvis til å øke 
konsernets aksjekurs. Kan jeg nevne dette for min mann og min sønn?

Nei. Du kan ikke ta med deg materiale som kan inneholde konfidensiell informasjon til bedriften fra en tidligere 
arbeidsgiver. På samme måte som at det ville vært galt av noen å ta med seg vår konfidensielle informasjon, bør 
vi heller ikke bruke konfidensiell informasjon om andre.

Nei, slike opplysninger strider imot retningslinjene i konsernet. Hvis du, din mann eller din sønn handler med 
CRHs aksjer eller aksjer i det oppkjøpte selskapet basert på den informasjonen, og den er viktig, kan du bryte 
loven om innsidehandel.



25

“Vi respekterer 
konfidensiell 
informasjon og er 
profesjonelle i all   
vår kommunikasjon”
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Våre forpliktelser overfor konsernet 

IT og datasikkerhet og digitale medier
Den effektive driften og sikkerheten i våre IT-systemer og beslektede data er avgjørende for en 
problemfri drift av virksomheten vår. I IT-retningslinjene finnes de retningslinjene som vi må 
følge, og disse finnes nedenfor.

Korrekt bruk av teknikken
Vi er alle ansvarlige for å bruke de tekniske ressursene på en korrekt og passende måte, inkludert 
e-post, tilgang til Internett, mobile enheter, datamaskiner og lisensiert programvare. IT-
systemene tilhører alltid konsernet. Dermed har vi rett til personlig integritet i den utstrekning 
lover tillater, men ikke lenger enn den når du bruker selskapets system. Det skal aldri brukes 
på en måte som kan være ulovlig, krenkende, støtende eller skadelig for andre mennesker, for 
eksempel til å opprette, lagre, få tilgang til, vise eller overføre:

• Seksuelt støtende innhold i meldinger eller bilder

• Materiale som kan være støtende på grunn av rase, etnisitet eller religiøs overbevisning

• Annet diskriminerende eller upassende innhold

Vi må være spesielt forsiktige ved utformingen av e-post, og huske at elektroniske meldinger 
er permanente, og at de kan endres og videresendes uten vår viten og at de i siste instans kan 
påvirke anseelsen til konsernet. Vi må også bruke tid på retningslinjer for sikkerhetskopiering, 
anti-virus, kryptering, koder og systemstøtte.

Datavern, lagring og hemmeligholdelse
Som konsern samler vi inn en stor mengde data, både informasjon om våre leverandører 
og tredjeparter, samt tidligere ansatte og nåværende ansatte. Vi må lagre, bruke og overføre 
denne informasjonen på riktig måte i henhold til gjeldende lover og konsernets retningslinjer. 
Dokumenter som er gjenstand for rettslige prosedyrer eller utredninger, må ikke endres 
eller ødelegges. Der loven krever det, må alle selskapene i konsernet rapportere til riktig 
datasikringsmyndighet. Alle kjente eller mistenkte datainnbrudd bør rapporteres til en 
overordnet, som også kan hjelpe deg hvis du har flere spørsmål.

For å sikre at vårt konserns informasjonsteknologi er sikker og bedriftsfokusert, forbeholder 
CRH seg retten til å overvåke eventuelle meldinger som sendes eller lagres i systemet, inklusive 
slettet informasjon. Kommunikasjon og annen data som opprettes på CRHs system - som andre 
former for bedriftskorrespondanse - er ikke privat kommunikasjon. Eventuell overvåking vil 
selvsagt følge lokal lovgivning.

Rapportering og andre virksomhetsdokumenter
Opprettholdelse av korrekte og pålitelige dokumenter i skriftlig eller elektronisk form er 
avgjørende for beslutningstakningen i konsernet vårt.  Blant andre viktige bruksområder gir 
disse handlingene oss mulighetene til å oppfylle krav til ekstern rapportering og rettslige krav 
som kreves av et børsnotert selskap. Våre rapporteringsfunksjoner må derfor alltid holde høyest 
mulig standard, slik at registeret vårt opprettholdes i henhold til aktuell lovgivning, aktuelle 
rapporteringsstandarder og konsernets retningslinjer.
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“Vi benytter 
konsernets eiendeler 
på korrekt vis og til 
tiltenkt formål”
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Våre forpliktelser overfor konsernet 

Digitale (eller sosiale) medier
Digitale medier er verktøy og kanaler for sosial omgang ved hjelp av lett tilgjengelige 
kommunikasjonsteknikker. De omfatter blant annet:

• Sosiale nettverk • Diskusjonsforum online

• Blogger og mikroblogger • Hurtigmeldinger

• Diskusjonsforum • Video- og fotodelingssider

• “Wiki”-sider • RSS feeds

• Sosiale bokmerker og merking • Andre fremvoksende kommunikasjonsverktøy

Vi setter pris på at disse verktøyene hjelper oss med å kommunisere mer effektivt med våre 
interessenter. Men vi innser også at disse voksende kanalene innebærer en viss risiko, og når de 
brukes på feil måte, kan de ha uventede og potensielt skadelige konsekvenser. Retningslinjene i 
dette avsnittet kan hjelpe deg med å finne ut når og hvordan man best bruker disse verktøyene 
i bedriftssammenheng. Ved vurderingen av om og hva man skal publisere, må du huske 
grunnregelen vår: Gå ut fra at det du kommuniserer på Internett er offentlig, for alltid. Tenk 
derfor før du legger ut noe, og dersom du er usikker - ikke gjør det!

Dette må du gjøre ...
Bruk kun digitale medier i arbeidstiden 
som kompletterer eller støtter rollen din. 
Identifiser tydelig hvem du er. Husk at veldig 
få personer er offisielle talspersoner for 
konsernet

Respekter opphavsretten og oppgi kilden til 
informasjon eller bilder, der det er nødvendig

Hvis du publiserer informasjon om 
selskapet eller din rolle, må du bruke 
en ansvarsfraskrivelse, for eksempel 
“Meningene som kommer frem på denne 
websiden er mine egne og gjenspeiler ikke 
meningene til arbeidsgiveren min”

Vær spesielt nøye med å ikke krenke 
konkurranse-eller anti-trustlovgivning i 
kommentarer om konkurrenter eller deres 
produkter, priser osv.

Husk å være hensynsfull, sensibel og 
profesjonell i din kommunikasjon, på linje 
med normene for adferd som forventes av 
deg

Sikre at materialet er korrekt, fullstendig og 
riktig angitt. Hvis du gjør feil, erkjenn feilen og 
korriger den så fort du blir klar over den.

Be din overordnede om veiledning hvis du er 
usikker på hvordan du bruker digitale medier 
i bedriftsøyemed.

Dette må du ikke gjøre ...
Uttale deg i selskapets navn, hvis du ikke har 
fått spesiell tillatelse fra din overordnede

Avsløre konfidensiell, patentbeskyttet eller 
sensitiv informasjon

Gi tilgang til eller distribuere materiale som 
er forbudt i henhold til loven eller som 
inneholder støtende språk eller innhold

Diskutere kunder, samarbeidspartnere, 
leverandører eller kolleger uten deres 
tillatelse

Oppgi ansettelsesrelaterte referanser til 
nåværende/tidligere ansatte på Internett

Publisere falske eller feilaktige påstander om 
selskapet vårt

Svare på upassende innlegg eller 
kommentarer om selskapet. Varsle heller din 
overordnede så fort som mulig.
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Our Commitment to Our Group

S
S

Kan jeg legge til arbeidskollegaer på sosiale nettverk?

Ja, du velger selv hvem du vil ha kontakt med på nettet, men du kan ikke gjøre det i arbeidstiden.

S
S

Kan jeg diskutere bedriftssaker på min personlige sosiale nettverksside?

Du kan si at du ansatt i selskapet. Men som med all offentlig kommunikasjon, må du aldri oppgi konfidensiell, 
patentbeskyttet eller sensitiv informasjon som gjelder selskapets drift. Dette omfatter personlige websider og alle 
andre former for digitale medier.
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Våre forpliktelser overfor konsernet

Interessekonflikter

En interessekonflikt oppstår når du har et personlig forhold eller en økonomisk interesse eller 
annen interesse som kan stride mot ditt ansvar for å handle til det beste for CRH, eller når du 
bruker din stilling hos CRH for personlig vinning. Vi må være oppmerksomme på situasjoner 
som kan skape en interessekonflikt, enten det skjer eller den er potensiell. Noen vanlige 
eksempler er:

• En nærstående person som er medlem av din husholdning, nærmeste familie, nær 
personlig venn eller partner er leverandør, kunde eller konkurrent av konsernet, eller 
ansatt i et slikt selskap

• Du eller en nærstående person har en betydelig økonomisk interesse eller annen 
interesse i et selskap eller en person som konkurrerer med, gjør forretninger med eller 
forsøker å gjøre forretninger med CRH. (Vær oppmerksom på at det ikke er noe problem 
hvis de økonomiske interessene er i form av verdipapirer som er børsnoterte og utgjør 
mindre enn 1 % av den samlede aksjeverdien.)  

• Du har et direkte eller indirekte rapporteringsforhold til en nærstående person eller 
du har mulighet til å påvirke beslutninger som gjelder arbeidet for denne personen, for 
eksempel lønn, forfremmelse eller resultatevaluering

• Du har et romantisk forhold til en leverandør, kunde eller entreprenør (eller ansatt i et 
slikt selskap) når du også har indirekte eller direkte beslutningsmakt eller innflytelse på 
bedriftsforholdet til CRH

• Du har personlig fordel av en bedrifts- eller investeringsmulighet som presenteres for 
CRH. Dette omfatter situasjoner der du direkte eller indirekte har en interesse eller 
utvikler interesse for eiendom, leie, patent eller andre rettigheter der CRH har, eller kan 
ha interesse for

• Du er ansatt hos eller har kontakt med et selskap eller en person som konkurrerer 
med CRH, eller som handler med CRH, eller som påvirker din mulighet til å utføre dine 
arbeidsoppgaver for konsernet

• Du fungerer som styremedlem eller tjenestemann i et annet selskap, eller som tillitsvalgt. 
Dette omfatter ikke stillinger hos bransjeorganisasjoner som du aksepterer etter ønske 
fra CRH eller stillinger hos ideelle, veldedige eller religiøse organisasjoner som ikke går 
ut over arbeidet ditt.

Hvis du befinner deg i noen av disse situasjonene eller kjenner til andre som kan ha en potensiell 
interessekonflikt, må du rapportere dette til din overordnede umiddelbart. Nyansatte må 
informeres om dette når de ansettes i konsernet. På den måten kan situasjonen granskes og 
vurderes på korrekt vis og en passende løsning finnes. Det forventes at du foretar eventuelle 
korrigerende handlinger du bes om. 
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Ja. Du kan henvise broren din til innkjøpssjefen. Derimot bør sjefen din og innkjøpssjefen kjenne til forholdet 
deres. Normale prosedyrer for å velge leverandør må følges for å sørge for at broren din ikke særbehandles.

Lån til ansatte
Lån, tjenester og andre belønninger kan også være partiske, eller virke partiske, til fordel for giveren. Derfor 
gir vi ikke lån til ansatte eller nærstående personer, unntatt i unntakstilfeller og under forutsetning at det 
finnes fastsatte retningslinjer.

“Vi unngår interessekonflikter, er oppmerksomme 
på og rapporterer umiddelbart mistanke om 
bedrageri, tilbyr og aksepterer kun passende 
forretningsgaver og representasjon”

Broren min eier en bedrift og han vil levere produktene sine til konsernet. Kan jeg henvise han til 
innkjøpssjefen?S

S
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Våre forpliktelser overfor konsernet

Bedrageri
Bedrageri er et bevisst svik som kan føre til ulovlig gevinst, nytte, skade eller tap for CRH eller 
en annen part. Kort sagt, enhver handling som bevisst skjuler eller forvrenger fakta med formål 
om å villede andre, anses som bedrageri. Eksempel på dette er:

• Fremskyndet inntektsførsel på kontrakter

• Forfalskning av lønnsdatabaser

• Manipulasjon av varetelling for å skjule mangler på lageret

• Ubegrunnede regninger eller upassende bruk av selskapets kreditt- eller bensinkort

• Tyveri av kontanter, salgsinntekter eller overskudd ved varetelling

• Omgåelse av selskapets sikkerhetssystem for å legge til rette for tyveri fra en tredjepart

• Spille under dekke med leverandører ved å forfalske bankdetaljer for bankoverføringer

• Manipulering av regnskapet for å rapportere høyere driftsresultater

• Rapportering av falske opplysninger til de statlige myndighetene

Vi må være oppmerksomme på tegn som kan tyde på at bedrageri kan finne sted, for eksempel:

• Uvanlig adferd hos den ansatte, for eksempel avstå fra å ta ferie eller ta imot forfremmelse

• Viktige dokumenter som avtaler, kontrakter eller verdikuponger mangler

• En plutselig uforklarlig endring i livsstil eller en livsstil som er mer velstående enn hva 
som kan forventes ut i fra hans/hennes stilling

• Nære forhold til leverandør eller entreprenør, de insisterer for eksempel på å bare 
gjøre forretninger med en viss person, eller en uforklarlig preferanse for en bestemt 
leverandør, på tross av høyere priser

• Ledere som går forbi underordnede, underordnede som går forbi ledere og ledere som 
ignorerer internkontroll

• Manglende oversikt og overvåking fra ledelsens side for å sørge for at kontrollene 
fungerer som de skal

Som minstekrav skal alle CRH-selskaper bruke våre retningslinjer for bekjempelse av bedrageri, 
noe som krever at ledelsen opprettholder kontroller som sørger for at risikoen for bedrageri 
identifiseres, overvåkes og reduseres. Brudd på disse retningslinjene innebærer en risiko for 
alvorlige rettslige, økonomiske eller andre sanksjoner for både enkeltpersoner og konsernet. 
Derfor må du, dersom du vet om eller mistenker at det pågår bedrageri, rapportere dette 
umiddelbart gjennom en passende kanal.  Alle rapporter undersøkes raskt og profesjonelt, og 
som alltid, kommer ikke den som rapporterer til å blir underlagt represalier.

S
S

Jeg bestilte en programvare og sjefen min har bedt meg om å postere kostnaden mot en annen kostnadskonto 
ettersom budsjettet for programvare er overskredet. Hva skal jeg gjøre?

Minn sjefen din på at ingen bevisst må foreta feil bokføring i konsernet vårt. Hvis sjefen din insisterer, bør du ta 
saken enda høyere opp i konsernet.
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Våre forpliktelser overfor konsernet

Gaver og representasjon
Vi innser at det å gi og motta gaver og gjestfrihet kan skape langvarig goodwill i våre bedriftsforhold 
på en legitim måte. Men om gaver/gjestfrihet er ute av proporsjon eller upassende, kan de skade 
omdømmet vårt, så vær alltid forsiktig. Nærmere bestemt må gaver og gjestfrihet være passende, 
gis med ærlige hensikter og ikke tilbys eller aksepteres hvis de kan påvirke en beslutning eller en 
transaksjon, selv ved mistanke om påvirkning. Det må utvises særlig aktsomhet ved gaver eller 
gjestfrihet til myndighetspersoner. Gifts & Hospitality Guidelines finnes for å gi råd om hva som 
er akseptabel og ikke, og her finner man vanlige spørsmål for å vise hvordan disse reglene skal 
brukes i praksis. I tabellen nedenfor gis eksempler på passende og upassende gaver/gjestfrihet.

De enkelte selskapene kan også ha egne grenser for verdien på gjestfrihet og gaver som kan 
gis eller tas imot. Spørsmål om hvorvidt gaver er på linje med konsernets eller det bestemte 
selskapets retningslinjer, stilles til administrerende direktør.

Passende:
Beskjedne, mindre eller ubetydelige artikler 
(f.eks. reklameartikler)

Sjelden

Vanlig

Gis åpent

På linje med mottakerens retningslinjer 
angående gaver 

Rimelige reise- eller overnattingskostnader  
for legitime forretningsreiser

Gjestfrihet for kunder eller leverandører som  
en del av selskapets møter og arrangementer  
(i passende situasjoner)

Upassende:
Ulovlige eller uetiske gaver

Gaver i form av kontanter, verdikuponger, 
gavekort eller aksjer

Alle artikler som kan virke støtende eller 
forårsake pinlighet

Produkter eller incentiver som kan oppfattes 
som bestikkelser

Gitt som svar eller i forventning av en positiv 
forretningsbeslutning

Ekstravagant eller altfor dyr

Gitt som svar på en bestemt forespørsel

S
S

Vi er i ferd med å underskrive en stor avtale med en viktig kunde. Jeg tror vi kan få ham til å skrive under på 
avtalen hvis han fikk sjansen til å slappe av sammen med familien på et femstjerners hotell i helgen. Vi betaler 
gjerne ettersom denne avtalen innebærer at vi overgår prognosene og forbedrer konsernets lønnsomhet. 
Kan vi gjøre det?

Denne typen gjestfrihet er direkte upassende ettersom det med rette kan anses å ha blitt arrangert spesielt for å 
sikre en kontrakt. Du kan heller arrangere en arbeidslunsj for å diskutere de siste vilkårene osv.
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S
S

En kunde som jeg har hatt et nært samarbeid med ga meg nylig et gavekort og en plakett for enestående 
service. Kan jeg beholde dem?

S
S

En leverandør forteller meg at han gjerne vil invitere meg på fotballkamp for å takke for et godt år. Kan jeg 
gå?

Hvis billetten har en rimelig pris og en slik gave er på linje med normal forretningspraksis og retningslinjene i 
selskapet ditt kan du gå, under forutsetning av dette ikke kan anses for å risikere ditt forhold til leverandøren.

Takk kunden og behold plaketten, det er derimot imot konsernets retningslinjer å motta likvide midler som 
gavekort og lignende fra kunder.



36

Våre forpliktelser overfor miljøet og samfunnet

Bærekraftig miljø
Bærekraftighet kommer til å fortsette å ligge til grunn for vår fremgang som konsern. Vi 
fortsetter å fokusere på å oppfylle de høyeste kravene til forvaltning og kontroll av miljøet og på 
en proaktiv måte ta for oss de utfordringene klimaforandringene gir oss. Vi har et omfattende 
program for å forbedre energieffektiviteten, øke bruken av alternative drivstoff, oppnå en 
reduksjon i luftutslippene, optimalisere vannforbruket, redusere avfallet og øke gjenvinningen. 
Vårt engasjement for miljøet finnes i våre “Retningslinjer for miljø”, som krever at vi:

Følger som et minimum all tilgjengelig miljølovgivning og stadig forbedring av 
miljøarbeidet. Jobbe for å oppfylle eller overgå bransjens beste praksis

Sørger for  at våre ansatte og entreprenører tar miljøansvar

Går ut fra proaktivt de utfordringene som muligheter for klimaendringer innebærer  

Optimalisere  vår bruk av energi og andre ressurser

Oppmuntre til miljøvennlige produkt- og prosessinnovasjon og nye 
forretningsmuligheter

Utvikle positive relasjoner og jobbe for å være gode naboer i alle områder der vi 
har virksomhet

Politiske bidrag
Politiske bidrag omfatter alle donasjoner som gjøres kontant eller i naturalytelse for å støtte en 
politisk sak, kandidat, et politisk parti eller spørsmål. De omfatter bidrag til eller via politiske 
partier, organisasjoner eller enkeltpersoner som deltar i den politiske prosessen. Naturalytelser 
kan omfatte gaver, samt bruk av selskapets eiendommer eller tjenester, reklame eller 
markedsføringsaktiviteter for et politisk parti, kjøp av billetter til innsamlingsarrangementer 
eller bruk av en ansatts tid til å hjelpe til med politiske kampanjer.

Lovene som regulerer politiske bidrag varierer avhengig av sted og omstendigheter. I visse 
tilfeller er bidragene forbudte, mens i andre sammenhenger er de tillatt, men må vises offentlig. 
Hos CRH er en sak sikkert - politiske bidrag må ikke gis på en måte som kan gi en urettmessig 
fordel i en bedriftstransaksjon. (Se avsnittet “Unngå bestikkelser og korrupsjon” på side 20 for 
å forstå hvorfor det er så viktig for CRH)

Når en politisk donasjon anses å være lovlig og passende, og ikke er ment som ulovlig 
bedriftsfordel, og støtter den demokratiske prosessen, skal administrerende direktør gi skriftlig 
godkjenning av bidraget. Alle slike donasjoner må dokumenteres, kvitteres og registreres.

S
S

Jeg synes jeg så en medarbeider foreta endringer i et register for miljøovervåking, som kan kunne skjule 
eventuelle miljøovertredelser. Hva skal jeg gjøre?

Varsle din overordnede eller miljøansvarlig umiddelbart. Du kan eventuelt ringe hotline.
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“Vi anser 
bærekraft som en 
grunnleggende 
forutsetning for vår 
fremtidige vekst, vi 
bestreber oss alltid 
på å leve opp til de 
høyeste miljøkravene 
for å bidra til å bedre 
forholdene i det 
samfunnet vi operer i”
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Våre forpliktelser overfor miljøet og samfunnet

Veldedighet og samfunnsaktiviteter
Som ansvarsfulle innbyggere deltar vi fullt ut i det samfunnet vi har virksomhet i. Vi støtter 
veldedige organisasjoner og lokale prosjekter gjennom donasjoner og annen støtte, og vi 
oppmuntrer aktivt våre medarbeidere til å delta i dette. Vi har en tydelig og klar målsetning 
og fokus for våre aktiviteter og forstår verdien av dette samarbeidet. Vi setter passende mål og 
følger opp effekten av våre aktiviteter, sørger for en god forvaltning og kommuniserer åpent om 
våre aktiviteter.

På konsernnivå definerer vi prioriterte fokusområder som er på linje med våre bedriftsmål og 
identifiserer sosiale behov. Skikk og bruk varierer mye mellom ulike land og områder, derfor 
er det passende, i vår desentraliserte bedriftsmodell, at hvert selskap lager sine egne regler 
for donasjoner til veldedige formål. Disse bør gjenspeile lokale forhold og ligge på linje med 
konsernets mål og retningslinjer for donasjoner som krever at alle donasjoner:

• Skal gå til seriøse veldedige organisasjoner eller av PR-formål, og aldri når det er eller 
kan være en potensiell interessekonflikt eller mulighet for at donasjonen kan komme til 
å anses som en bestikkelse

• Skal gis til en legitim og troverdig organisasjon

• Ikke skal betales til en navngitt persons private konto og generelt aldri betales kontant 
(dvs. ved spørsmål om økonomiske donasjoner)

• Skal gjøres direkte og ikke via en tredjepart (f.eks. kunde eller leverandør)

• Ikke skal være bundet til utførelse av en forretningstransaksjon eller statlig handling, 
eller se ut som dette

• Skal være godkjent av selskapets administrerende direktør

• Skal dokumenteres, kvitteres og registreres i selskapets bokføring (inklusive verdien på 
naturalytelser og en ansatts frivillige arbeid)

Donation Guidelines

S
S

Kunden vår feiret 50-årsjubileum i år. I stedet for gaver anbefalte han at vi skulle gi penger, penger som han 
siden skulle gi til en lokal veldedig organisasjon. Jeg går ut fra at dette er på linje med våre retningslinjer?

Nei, alle donasjoner skal gjøres direkte og ikke via en tredjeperson. Du kan be kunden om å gi deg opplysninger 
om organisasjonen og forklare at selskapet ditt kommer til å gi et bidrag om det anses som passende.
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Code of Business Conduct
Operating Guidelines 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 

Donation Guidelines

Våre policyer og retningslinjer
Kopier av dette dokumentet kan fås av din overordnede, medlemmer av Compliance & Ethics-teamet eller kan lastes 
ned fra konsernets intranett.
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