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Atferd i forretningsvirksomhet Atferd i samfunnet Raske referanseverktøyAtferd på arbeidsplassenInnledning

En beskjed 
fra Albert

Her i CRH fører verdiene våre oss sammen i måten vi arbeider på, hver dag, over hele 
verden. Verdiene er grunnlaget for kulturen vår − de viser hva som er viktig for oss utover 
økonomiske resultater.

Én av verdiene lyder «Gjør det vi sier vi skal gjøre, og led an med integritet». Det betyr at vi 
gjør de riktige
tingene på riktig måte, overholder loven og jobber på en ansvarlig måte. Vi er etiske og ærlige.
Det har alltid vært vår innfallsvinkel til virksomheten. Ettersom vi stadig tilpasser oss og forbedrer
virksomheten, endrer det aldri på forpliktelsen til å drive virksomheten med integritet.
Denne forpliktelsen er avgjørende for at vi skal lykkes som selskap.

I de etiske retningslinjene ser du et uttrykk som gjentar seg: «Det starter med meg». For at 
vi som selskap skal leve opp til verdiene våre, må hver enkelt av oss gjøre vårt. Å trygge 
sikkerheten for alle, følge loven, handle rett, vise respekt for andre – alt starter med meg.

Les gjennom disse etiske retningslinjene, og bruk dem senere som referanse. Dersom du på 
noe punkt er bekymret for at retningslinjene ikke følges, må du si fra ved å varsle HR, juridisk 
avdeling eller CRHs varselkanal (www.crhhotline.com). Takk for at du gjør ditt for å overholde 
CRHs etiske retningslinjer.

Verdiene våre
Sett sikkerhet først
Vi verdsetter sikkerhet. Vi beskytter og tar vare på hverandre.
Sikkerhet er en felles verdi vi ikke går på akkord med.

Kontinuerlig verdiskapende
Vi ser stadig etter nye bærekraftige måter å overvinne utfordringer 
og forbedre oss på hver dag, til fordel for våre aksjonærer, kunder, 
ansatte og lokalsamfunnene der vi opererer.

Driver lokalt, men opptrer som ett selskap
Ved å drive virksomhet lokalt, men i fellesskap som ett selskap, 
skapes forretningsånden ut av viljen til å lykkes, til å gripe muligheter, 
vinne kunder og utvide virksomheten.

Gjør det vi sier vi skal gjøre, og led an 
med integritet
Vi gjør de riktige tingene på riktig måte, overholder loven og jobber på en 
ansvarlig måte. Vi er etiske og ærlige.

Utvikle solide relasjoner
Vi snakker på en måte som er direkte, jordnær, åpen og tillitsskapende.  
Vi utvikler samarbeid som tåler tidens tann.

Albert Manifold
Administrerende direktør

Det starter 
med meg

https://www.crhhotline.com
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Det starter med meg
Selskapskulturen består av de daglige handlingene dine, våre ansatte. De etiske retningslinjene 
(«retningslinjene») er en praktisk veiledning for å opprettholde CRHs verdier og opptre etisk 
på arbeidsplassen, i forretningsvirksomheten og i samfunnet.  Siden retningslinjene ikke kan 
dekke alle tenkelige situasjoner som kan oppstå i arbeidet, forventes det at du bruker god 
dømmekraft og sunn fornuft, at du oppsøker hjelp hvis du er usikker og sier fra når noe ikke 
er riktig. 

Alle som arbeider for CRH, har plikt til å lese, sette seg inn i og følge disse retningslinjene. 
Retningslinjene gjelder for alle − fra midlertidig ansatte og deltidsansatte helt opp til 
toppledelsen. Også fellesforetak som styres av ledelsen, samtykker i å følge retningslinjene.

Ingen er på noe punkt autorisert til å bryte retningslinjene. Dersom noen gjør det, 
opptrer vedkommende ene og alene på egne vegne på tvers av CRHs interesser og vil 
bli gjenstand for disiplinære tiltak.

Hvis du har en lederstilling, er du i tillegg ansvarlig for:

• å sørge for at alle i teamet ditt har lest og satt seg inn i retningslinjene

• å lede an med integritet – være et eksempel den atferden du ønsker å se i teamet

• å fremme en kultur der døren står åpen og teamet føler de kan stille spørsmål og ta opp 
problemstillinger rundt atferd

• å være positiv til initiativ og opplæring som støtter retningslinjene

Ta de riktige beslutningene
Det kan være tilfeller da du befinner deg i situasjoner der det ikke er 
innlysende hva som er riktig å gjøre. For å finne ut hva som er den 
rette beslutningen, kan du spørre deg selv:

Veiledning
Klikk på bildet for å laste ned et raskt 
referanseverktøy til retningslinjene 
(eller se side 22).

 

 

Ville jeg synes det var greit å fortelle 
familien min og vennene mine om det?

Er det i tråd med våre verdier,  
etiske retningslinjer og vår kultur?

Er det lovlig?

Ja på alle

Gå videre

Nei på alle

Stopp, ikke gjør det!

Usikker
Få hjelp – snakk med 

din overordnede 
eller ta kontakt med 

juridisk avdeling

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Er du bekymret? Si fra! www.crhhotline.com

De etiske retningslinjene er en veiledning til å opptre 
på riktig måte. Jeg skal følge de etiske retningslinjene 
hver dag ved å:

Etiske 
retningslinjer:
Det starter 
med meg

sette sikkerhet førstHvis jeg ser noe som ikke er trygt, vil jeg stoppe opp og gjøre noe.

respektere andre
Jeg vil behandle alle på arbeidsplassen slik jeg ønsker å bli behandlet.

beskytte selskapets eiendeler og dataJeg vil ta vare på selskapets eiendom og ikke stjele eller misbruke noe.

støtte lokalsamfunnetJeg vil være en god nabo i lokalmiljøet.

respektere 
miljøetJeg vil tenke på hva slags miljø jeg ønsker å bo i, og gjøre mitt for å beskytte det.

respektere loven
Jeg vil ikke bryte loven. Jeg vil sette de strengeste krav til meg selv når gjelder ærlighet og integritet i arbeidet.

Ta bilde av QR-koden for å laste ned de etiske retningslinjene

Jeg vil unngå konflikter mellom private interesser og arbeidet. Hvis det er en potensiell konflikt, vil jeg informere om det.

unngå interessekonflikter

I s
am

fu

nn
et På arbeidsplassen

I forretningsvirksomhet

https://crhinternal.newsweaver.com/icfiles/1/76157/163531/6540469/4ab0966779cfb460cf7fa67d/crh1257_cobc_poster_v5.pdf
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Bekymringsvarsling
Hvis du er genuint bekymret for at retningslinjene kan ha blitt brutt, må du si fra om det. Det er fem 
måter du kan varsle om bekymringer på. «VARSLE» betyr i disse retningslinjene å melde fra om 
noe av det følgende:

CRHs varselkanal

 

 

Din HR-
ansvarlige

Den øverste
ledelsen

Den nærmeste
ansvarlige

CRHs
varselkanal

Juridisk avdeling

Når jeg kontakter CRHs varselkanal ...

Kan jeg varsle 
anonymt?

Hvem undersøker 
varselet?

Jeg ønsker å varsle om 
en bekymring, men jeg 
er redd for represalier.

Ja. CRHs varselkanal 
bemannes av en ekstern 
tredjepart, og du behøver 
ikke oppgi navnet ditt. 

Varslet ditt sendes til juridisk 
avdeling og tilordnes en 
egnet person som vil gjøre 
undersøkelser. Alle varsler 
tas på alvor og undersøkes 
fullt ut.

CRH aksepterer ikke 
represalier for å varsle om en 
genuin bekymring. Varslet ditt 
vil behandles konfidensielt på 
en diskret måte, i den grad 
det er praktisk mulig og tillatt 
av lokal lovgivning. 

HVILKE typer saker skal rapporteres?

Helse og 
sikkerhet

Bedrageri 
og tyveri Lovbrudd

Det best å ta opp rutinemessige ansettelsesspørsmål med personalavdelingen lokalt.

Telefon:

Nettside:
www.crhhotline.com

Skann koden

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med legalandcompliance@crh.com 
eller den lokale samsvarskontakten

NÅR
DU SER, OVERHØRER ELLER 
MISTENKER NOE ULOVLIG, 
UETISK ELLER UTRYGT, 

SI FRA!

HVORDAN
Snakk med din 
overordnede, en i ledelsen 
eller ta kontakt med juridisk 
avdeling. Eventuelt kan du 
bruke VARSELKANALEN.

Brudd på 
menneske-
rettighetene

Uetisk 
atferd

Bestikkelse og 
korrupsjon

Narkotika eller 
alkohol på 

arbeidsplassen

Varselkanalen er en uavhengig og kon�densiell måte å rapportere på, uten frykt for represalier.

VARSELKANAL

HVILKE typer saker skal rapporteres?

Helse og 
sikkerhet

Bedrageri 
og tyveri Lovbrudd

Det best å ta opp rutinemessige ansettelsesspørsmål med personalavdelingen lokalt.

Telefon:

Nettside:
www.crhhotline.com

Skann koden

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med legalandcompliance@crh.com 
eller den lokale samsvarskontakten

NÅR
DU SER, OVERHØRER ELLER 
MISTENKER NOE ULOVLIG, 
UETISK ELLER UTRYGT, 

SI FRA!

HVORDAN
Snakk med din 
overordnede, en i ledelsen 
eller ta kontakt med juridisk 
avdeling. Eventuelt kan du 
bruke VARSELKANALEN.

Brudd på 
menneske-
rettighetene

Uetisk 
atferd

Bestikkelse og 
korrupsjon

Narkotika eller 
alkohol på 

arbeidsplassen

Varselkanalen er en uavhengig og kon�densiell måte å rapportere på, uten frykt for represalier.

VARSELKANAL

Ta kontakt med CRHs 
varselkanal
på www.crhhotline.com 
eller ta et bilde av QR-
koden med mobilen.

Hvis jeg ser noe som utrygt, uetisk eller ulovlig, 
skal jeg si fra!

CRHs varselkanal legger til rette for at ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter kan varsle
om genuine bekymringer med hensyn til retningslinjene, upassende eller ulovlig atferd, eller brudd 
på CRHs policyer eller lokal lovgivning. CRH aksepterer ikke represalier for å varsle om en genuin 
bekymring. Det best å ta opp rutinemessige ansettelsesspørsmål med personalavdelingen lokalt.

https://www.crhhotline.com
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•  Sikkerhet først

• Respekt for andre

• Beskytte selskapets eiendeler og data

• Respektere konfidensialitet og unngå innsidehandel 

• Bruk av IT-system og sosiale medier

• Etterrettelig dokumentasjon

Atferd på arbeidsplassen
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Jeg er vedlikeholdssjef, og jeg har alvorlige 
bekymringer vedrørende noe av utstyret. Jeg 
gir beskjed til min overordnede, men han sier 
at vi ikke har budsjett til å reparere utstyret 
dette kvartalet og at vi må ha det i drift for å nå 
produksjonsmålene. Hva skal jeg gjøre?

For å undersøke et problem, fjerner en 
medarbeider sikkerhetsvernet på 
en maskin mens den fortsatt er 
i operasjon.

Hvis mulig, bør du sikre utstyret og 
VARSLE  om situasjonen.

Sikkerhetsvern skal aldri fjernes mens 
en maskin fortsatt er i drift, da det 
risikerer alvorlig skade på deg selv og 
andre. Hvis du ser en medarbeider 
fjerne et sikkerhetsvern uten å følge de 
rette sikkerhetsprosedyrene, skal du 
stoppe dem fra å gjøre det.

Hva hvis ...

Hvis jeg ser noe som ikke er trygt, vil jeg stoppe opp og gjøre noe.

Respekt for andre
Respekt innebærer å behandle alle på arbeidsplassen på den måten du ønsker å bli behandlet. 

Her i CRH 
Vi tilbyr de samme mulighetene basert på kvalifikasjoner til alle ansatte og verdsetter mangfold, 
fremmer inkludering og belønner ansatte rettferdig. 

Vi tolererer ikke diskriminering, mobbing, trakassering eller annen type atferd som ikke 
gjenspeiler verdiene våre.

Det starter med meg 

• Vis verdighet og respekt overfor alle på arbeidsplassen.

• Verdsett mangfold og andres bidrag.

• Gjør ditt for å skape en respektfull kultur og være aktivt inkluderende i arbeidsmiljøet.

Sikkerhet først
Alle skal kunne gå hjem fra arbeidet hver dag uten skader. Det at vi setter sikkerhet først, 
gjør dette mulig.

Her i CRH

Vi setter alltid sikkerheten først. Vi skal sørge for et sunt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte, 
innleide, kunder og besøkende ved anleggene. 

Det starter med meg

• Alltid utfør arbeidet på en sikker måte.

• Hvis du ser noe som ikke er trygt, må du stoppe opp og gjøre noe med det.

• Følg alle lokale policyer om narkotika og alkohol på arbeidsplassen

• Overhold lokale sikkerhetskrav, så vel som retningslinjene for helse og sikkerhet

• Opptre i overensstemmelse med de livreddende reglene

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/health-and-safety-policy.pdf?sfvrsn=3ad97338_2
https://crhworld.com/resources/policies/health-safety#details
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Beskytte selskapets eiendeler og data
Et selskaps eiendeler er avgjørende for driften. Dets arbeidskraft, aksjonærer og kunder er alle 
avhengige av at selskapets eiendeler og data er sikre.

Her i CRH 
Eiendelene våre tar mange former. Noen av dem er vist nedenfor. Uansett form er alle eiendeler 
og ressurser verdifulle for virksomheten og må beskyttes. Vi har alle et ansvar for å bruke 
eiendelene og ressursene våre på riktig måte og for tiltenkt formål. 

Det starter med meg 

• Hold alle former for CRH-eiendeler sikre, også fra tyveri og skade. 

• Vær spesielt varsom ved behandling av personopplysninger til ansatte eller kunder, og påse 
at de er sikret og kryptert.

• Les retningslinjene for informasjonssikkerhet

Eiendom, 
utstyr og 
kjøretøy

Midler 
(kontanter og 
investeringer)

Beholdninger 
av råmateriale,
forsyninger

Tid Immaterielle
eiendeler

Konfidensiell 
informasjon

Personopp-
lysninger

Regnskap og  
andre forret-
ningsrapporter

E-post og 
internettil-
kobling

Datamaskiner 
og program-
vare

Jeg legger merke til at det mangler noe fra 
lagerbeholdningen etter helgen. Kun én annen 
medarbeider og jeg har adgangskodene 
og nøkler.

Du bør VARSLE  om mistanken din 
om tyveri.

Jeg ser en kollega setter eksterne 
lagringsenheter inn i på vedkommendes 
bærbare PC og laster filer ned på dem. 
Kollegaen har nylig sagt opp stillingen sin.

Som ansatt hos CRH, har du en 
plikt til å VARSLE  om all mistenkelig 
aktivitet. Kontaktlister, filer osv. er alt 
CRHs eiendeler.

Ved et uhell deler jeg en fil som inneholder 
ansattes personopplysninger, med en tredjepart.

Du bør VARSLE  om den utilsiktede 
delingen, før du foretar deg noe.

Jeg jobber med leverandørreskontro og får 
en e-post fra den regionale økonomisjefen 
min som ber meg gjøre en bankoverføring 
umiddelbart til en selger jeg aldri har hørt 
om før.

Ikke prosesser betalingen før du 
har ringt økonomisjefen og fått 
bekreftet at det var hun som sendte 
anmodningen. Hvis hun ikke sendte 
anmodningen, må du VARSLE  om 
den falske e-posten.

Hva hvis ...

Jeg vil ta vare på selskapets eiendom og ikke stjele eller 
misbruke noe.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/information-security-policy.pdf?sfvrsn=36d97338_2
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Jeg jobbet nylig med utviklingen av et nytt 
produkt. Produktlanseringen er ikke før om tre 
måneder. Jeg er stolt av arbeidet og vil legge 
ut noe om det nye produktet på min private 
Twitter-konto.

I og med at CRH ikke offisielt har 
meddelt markedet om det nye 
produktet, er opplysninger om 
produktet konfidensielle og skal 
dermed ikke deles offentlig.

Hva hvis ...

Jeg hørte at CRH er i ferd med å kjøpe opp 
et annet selskap. Kjøpet vil sannsynligvis øke 
aksjekursen. Kan jeg nevne dette for mannen 
og sønnen min?

Nei. Informasjonen er konfidensiell. 
Dersom du, mannen din eller sønnen 
din handler aksjer i CRH eller selskapet 
som skal kjøpes opp, basert på 
denne informasjonen, kan dere 
alle være skyldige i å bryte lover 
om innsidehandel.

Hva hvis ...

Bruk av IT-system og sosiale medier
IT-systemer er helt nødvendige driften av en virksomhet. IT-systemer omfatter 
internettilkobling, e-post, mobile enheter fra selskapet og lisensiert programvare. 
Plattformer for sosiale medier er en mulighet til å dele målrettet informasjon med et 
globalt publikum.

Her i CRH 
IT-systemer skal aldri brukes til å foreta seg noe ulovlig eller uetisk, herunder å distribuere, 
laste ned eller vise ulovlig, støtende eller på annen måte upassende materiale.

Offentlig kommunikasjon tillates kun gjennom offisielle kanaler herunder: pressemeldinger, 
formelle selskapspublikasjoner, pressekonferanser, nettstedet vårt (www.crh.com) og de 
offisielle kontoene våre på sosiale medier. Konversasjoner på sosiale medier skal være 
respektfulle og profesjonelle.

Det starter med meg 

• Bruk alle IT-systemene på en ansvarlig og lovlig måte.

• Kun bruk enheter eid av selskapet til å lagre selskapsinformasjon på, med mindre du har 
uttrykkelig tillatelse fra den lokale ledelsen til å bruke din egen enhet.

• Ikke bruk sosiale medier til å:

- dele konfidensielle opplysninger

- bryte de etiske retningslinjene

- drive trakassering, diskriminering eller represalier 

- bryte eventuelt andre lover eller etiske standarder

• Husk at dersom aktiviteten din på sosiale medier ville utgjøre et brudd på CRHs policyer 
i et annet forum, utgjør det også et brudd i et forum på nettet.

Respektere konfidensialitet og unngå 
innsidehandel
Ansatte har ofte tilgang til konfidensiell informasjon om selskapet, kundene eller 
leverandører. Enkelte konfidensielle opplysninger kan være spesielt betydningsfulle og 
kan påvirke investorer dersom de kjenner til opplysningene («innsideinformasjon»).

Kjøp eller salg av aksjer basert på innsideinformasjon, kalles innsidehandel. Innsidehandel er 
ulovlig. Det å gi innsideinformasjon til andre, slik at de kan kjøpe eller selge aksjer i et selskap, 
er også ulovlig. 

Her i CRH 
Å beskytte konfidensiell informasjon er avgjørende for konkurranseevnen, overholdelse av 
loven og relasjonene til interessenter. 

Som børsnotert selskap, må vi overholde alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder for 
innsideinformasjon og handel med CRH-aksjer og -verdipapirer.

  Det starter med meg 

• Kun del konfidensiell informasjon for legitime forretningsformål og dersom du er autorisert 
til å gjøre det.

• All innsideinformasjon må holdes konfidensiell

• Innsidehandel er et komplisert emne, og dersom du har spørsmål eller bekymringer, 
kan du ta kontakt med selskapets sekretariat.

http://www.crh.com
mailto:crh42%40crh.com?subject=
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Etterrettelig dokumentasjon
Det er viktig å holde etterrettelige og fullstendige forretningsrapporter og å sørge for rettidig 
og nøyaktig innrapportering av regnskapsinformasjon samt andre opplysninger som lokal 
lovgivning krever. Alle forsøk på å skjule, forfalske eller forvrenge informasjon for det formål 
å villede andre, er bedrageri.

Her i CRH 
Vi fremmer integritet gjennom hele organisasjonen og imøtekommer ansvaret vårt overfor 
interessenter. 

CRH tolererer ikke noen form for bedrageri og krever at alle ansatte utviser høy grad av 
ærlighet og integritet i arbeidet.

Det starter med meg 

• Sørg for at alle forretningsrapporter er fullstendige og nøyaktige.

• Gi aldri feilaktig informasjon til en kunde eller en offentlig myndighet.

• Les gjennom retningslinjene for bekjempelse av bedrageri/tyveri.

• VARSLE om faktiske, mistenkte eller forsøk på bedrageri.

En kundekontrakt krever at et bestemt materiale 
brukes i et prosjekt. Kan jeg, for å spare tid, 
erstatte det med et lignende materiale som er 
lettere tilgjengelig, uten å informere kunden?

Nei, det vil være bedrageri. Du må 
bruke materiale som er spesifisert 
i kontrakten, eller eventuelt få kundens 
godkjennelse til å bruke et annet 
materiale som også tilfredsstiller 
prosjektspesifikasjonene.

Salgsvolumet ved anlegget mitt har vært uvanlig 
lavt dette kvartalet. Jeg forventer et stort salg tidlig 
neste kvartal, så jeg vil gjerne regnskapsføre det nå 
slik at jeg oppnår salgsmålet mitt for kvartalet.

Dersom en med vilje gjør en 
feilaktig regnskapspostering, 
er det bedrageri. Salgene dine 
må regnskapsføres i det kvartalet 
transaksjonen finner sted.

Etter en månedlig opptelling av 
lagerbeholdningen er det en stor differanse 
mellom den reelle lagerbeholdningen og det 
som står oppført i systemet. Kollegaen min 
foreslår at jeg bare endrer oppføringen 
i systemet slik at det samsvarer med hva som er 
på lageret, og ikke informere noen om det.

Ikke gjør forandringer i 
regnskapssystemet for å skjule den 
manglende beholdningen. Meld fra 
til lederen din om differansen.

Jeg utfører tester for kvalitetskontroll på et 
prosjekt for en offentlig transportmyndighet. 
Jeg får testresultater som er lavere enn 
standarden, men jeg vet at dersom jeg 
rapporterer om det, kan det føre til forsinkelser 
i prosjektet. Bør jeg vurdere å manuelt endre 
resultatene i rapporten til transportmyndigheten 
for å unngå forsinkelse?

Ikke juster testresultatene. Hvis du 
gjør det, inngir du en forfalsket 
rapport til en offentlig myndighet. 
Dette kan medføre alvorlige 
konsekvenser for deg og for CRH.

Hva hvis ...

Jeg vil sette de strengeste krav til meg selv når gjelder 
ærlighet og integritet i arbeidet.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/anti-fraud-and-anti-theft-policy-employees.pdf?sfvrsn=cac67338_2
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Atferd i  
forretningsvirksomhet

• Rettferdig konkurranse 

•  Avvise bestikkelser og korrupsjon

•  Vurdering av gaver og bevertning

• Unngå interessekonflikter 

• Overholde internasjonal handelslovgivning 

•  Forhindre hvitvasking av penger

•  Forhold til tredjeparter
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Jeg vil undersøke trendene i det lokale 
markedet. Hvilke kilder kan jeg bruke til 
å innhente opplysninger om konkurrentene? 

Offentlig tilgjengelige kilder som 
forretningsresultater, fagtidsskrifter og 
nettsteder kan brukes, men du skal 
ikke innhente opplysninger direkte 
fra en konkurrent eller drøfte det du 
har funnet ut, med en konkurrent. 
Loggfør alltid hvor du fikk opplysninger 
om en konkurrent fra. 

En konkurrent sendte meg en tekstmelding 
om at inntjeningen ikke er god nok i en 
bestemt region, og at vi burde komme 
sammen og avtale en minimumspris for 
kunder i den regionen. 

Ta kontakt med juridisk avdeling for 
å få råd om hvordan du skal svare. 
Det er viktig å tydelig nekte å delta fordi 
det å ikke respondere kan oppfattes 
som samtykke. 

Et CRH-selskap og to andre konkurrenter 
(selskap B og C) ble invitert til å inngi anbud. 
En representant fra selskap B tok kontakt 
med meg og foreslo at jeg legger inn et 
lavere anbud og garanterer selskap B en 
kontrakt som underleverandør. Verken CRH 
eller selskap B fikk kontrakten. Tok jeg del i 
konkurransebegrensende atferd? 

Ja. Det faktum at du og selskap 
B ikke lyktes med å vinne 
anbudsprosessen, forandrer ikke på 
det faktum at handlingene dine var 
konkurransebegrensende. 

Hva hvis ...

Rettferdig konkurranse
Det er viktig å konkurrere på en rettferdig måte, fordi det fører til et fritt og åpent marked. 
I et fritt marked vil konkurranse føre til effektivitet og nytenking, og selskap konkurrerer 
på like vilkår. Brudd på konkurranselovgivning kan føre til straff som omfatter store bøter, 
fengselsopphold, skadet omdømme og ekskludering fra offentlige kontrakter.

Her i CRH 
Rettferdig konkurranse er i alles interesse. Vi er forpliktet til å følge konkurranse- og 
antitrustlovgivning overalt hvor vi opererer.

Det starter med meg 

• Når du samhandler med konkurrenter, må du alltid referere til veiledningen om hva du skal 
gjøre / ikke gjøre.

• Be om råd fra juridisk avdeling dersom det dukker opp et  
spørsmål om konkurranse- og antitrustlovgivning.

• Les gjennom retningslinjer om konkurranse- og antitrust.

Jeg vil styrke konkurransefortrinnet vårt ved å overholde loven.

 

•  Drøft konkurransevilkår, priser eller fordeling av kontrakter, 
kunder eller marked med en konkurrent.

•  Drøft med en konkurrent hvorvidt du har tenkt til 
å gi et anbud på et bestemt prosjekt eller til en bestemt kunde.

•  Snakk med andre om å boikotte eller nekte å gjøre forretninger 
med en leverandør eller kunde.

•  Foreta deg noe bare for å skade eller retaliere overfor en kunde.

•  Driv skarp konkurranse ved å utnytte offentlig informasjon og 
konkurransefortrinn til din fordel.

•  Husk at etterlevelse alltid er i CRHs beste interesse. Ingen er 
på noe punkt autorisert til å bryte loven.

•  Husk at det er viktig hvordan man tar seg ut.

•  Forhør deg med juridisk avdeling dersom du er i tvil. 
Iingen spørsmål dumme når gjelder konkurranseforhold

Gjør dette

Ikke gjør dette

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/competition-antitrust-policy.pdf?sfvrsn=eac67338_2
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Avvise bestikkelser og korrupsjon
En bestikkelse er noe av verdi som tilbys, gis eller mottas, i den hensikt å påvirke atferden til en 
person eller et selskap. Det er strenge lover mot bestikkelser, spesielt bestikkelse av offentlige 
tjenestepersoner. Folk som har en stilling på et hvilket som helst nivå i staten, er offentlige 
tjenestepersoner. Eksempelvis er lokale kommuneansatte, sikkerhetsinspektører og politimenn 
og -kvinner offentlige tjenestepersoner. 

Vurdering av gaver og bevertning
Det å tilby eller motta gaver og bevertning kan være en akseptabel måte å pleie 
forretningsforbindelser på, dersom etiske retningslinjer følges. 

Her i CRH 
Vi mener at forretningsgaver og -bevertning kan tilbys og mottas dersom de er rimelige, 
berettigede og av rimelig størrelse. Ellers kan det utgjøre bestikkelse eller se ut som bestikkelse.

Det starter med meg 

• Kontroller om avdelingen din eller det lokale driftsselskapet har utarbeidet en veiledning om 
gaver og bevertning. 

• Før du tilbyr eller mottar gaver og bevertning, kan du spørre:

Jeg vil ikke tilby eller motta bestikkelser eller være delaktig 
i noen form for korrupsjon. Ja på noe spørsmål? Ikke gå videre. Ta kontakt med juridisk avdeling for råd.

Er det i løpet av en 
anbuds- eller kon-

traktsfornyingsperiode 
eller annen tidssensitiv 

periode?

Er det for mye eller 
uforholdsmessig stort?

Er det potensielt 
pinlig dersom det 
offentliggjøres?

Er det forbundet med 
at noe skal gjøres eller 

ikke gjøres?

Kan det ansees som 
upassende påvirkning?

Er det kontanter eller 
andre likvide midler 
(som gavekort eller 

-kuponger)?

Vil jeg være ukomfortabel med å fortelle om det til en overordnet?

Penger

Politiske bidrag

Bevertning, 
herunder 
reiseutgifter 

Andre goder  
eller fordeler

Gaver

Gaver til veldedige 
organisasjoner 
eller lokalsam-
funnet

Forretnings- eller 
ansettelsesmulig-
heter

Tilretteleggings-
betalinger

En bestikkelse kan være:

Korrupsjon er misbruk av makt for å oppnå personlige fordeler. Eksempler på korrupsjon 
inkluderer underslag og returprovisjon.

Her i CRH

CRH er forpliktet til å overholde alle lover om bekjempelse av bestikkelser, herunder for US 
Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act. 

Vi tolererer ingen form for bestikkelser eller korrupsjon.

Det starter med meg 

• Du må aldri tilby, betale, oppfordre til eller akseptere bestikkelser.

• Unngå alltid situasjoner som gir inntrykk av bestikkelser eller korrupsjon.

• Vær oppmerksom når du jobber med offentlige tjenestepersoner og tilsynsmyndigheter. 
Overhold alle lokale regler med hensyn til å tilby noe av verdi til offentlige tjenestepersoner.

• Les gjennom retningslinjer om bestikkelser

mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/anti-bribery-policy.pdf?sfvrsn=82c67338_2
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Hva hvis ... Hva hvis ...

Jeg jobber på et prosjekt som bruker materialer 
importert fra utlandet. Tollklareringen er 
forsinket. Hvis jeg betaler et lite beløp direkte 
til tollbetjenten, klarerer han materialene 
umiddelbart. Jeg har allerede betalt det offisielle 
tollgebyret. Bør jeg betale tollbetjenten?  

En offentlig tjenesteperson, direktøren for offentlig 
byggevirksomhet, kommer innom anlegget mitt 
en dag med spørsmål om en endringsordre 
jeg har lagt inn. Mens han er der, nevner han 
at bilen hans kunne trenge nye bremseklosser. 
Han lurer på om kanskje mekanikeren vår kan 
erstatte dem. Jeg har de riktige bremseklossene, 
så mekanikeren vår erstatter dem 
kostnadsfritt. Direktøren innvilger endringsordren 
neste dag. Er det noe problem?

Nei. Det ville være en 
tilretteleggingsbetaling som CRHs 
policy forbyr, og det kan være ulovlig.

Ja. Selv om det ikke var spesielt 
kostbart å erstatte bremseklossene, 
vil tidspunktet gjøre at det ser ut som 
om det ble gjort for å påvirke direktørens 
beslutning om endringsordren, og det 
kan bli ansett som bestikkelse.

En representant fra en potensiell leverandør sier 
til meg at dersom vi gir dem kontrakten, vil jeg 
kvalifisere for en kontantutbetaling gjennom 
deres «program for bedriftskundebelønning». 
Hvordan bør jeg respondere?

Jeg hadde nylig et møte med en offentlig 
tjenesteperson fra et statlig universitet for å 
drøfte muligheten av å tilby materialer til et 
prosjekt for studentboliger. Den offentlige 
tjenestepersonen fortalte meg at hun ville påse 
at vi fikk kontrakten dersom vi ga et bidrag til 
universitetets stipendfond. Bør vi gi bidraget?

Leverandøren har tilbudt deg en 
gave i form av kontanter forbundet 
med en positiv forretningsbeslutning, 
og det kan derfor bli oppfattet som 
en bestikkelse. Du bør informere 
den potensielle leverandørens 
representant at du ikke kan delta 
i belønningsprogrammet og VARSLE  
om tilbudet.

Nei. Det å gi et bidrag i bytte mot å 
få tildelt en kontrakt er bestikkelse. 
Gi beskjed til den offentlige 
tjenestepersonen om at du ikke kan 
gi et bidrag som er knyttet opp mot 
en kontraktsbeslutning, og VARSLE  
om konversasjonen. 
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I og med at du er både leverandør 
av produksjonsdelen og innkjøper, 
er dette en klar interessekonflikt. 
Du bør melde fra om det til lederen din 
og ikke delta i kjøpsbeslutningen.

Jeg jobber i IT. Svigersønnen min eier et 
teknologiselskap som tilbyr en løsning som 
ville gagne arbeidet vårt innen datasikkerhet. 
Jeg spør svigersønnen min om et pristilbud. 
Jeg får ingen andre pristilbud.  
Er det en konflikt?

Det utgjør en konflikt. 
Ytterligere pristilbud bør innhentes 
fra andre tredjeparter, og du bør ikke 
delta i kjøpsbeslutningen. Du bør også 
melde fra om konflikten til lederen din.

Jeg leder selskapets salgsavdeling. 
Søsteren min er administrerende direktør hos 
den største konkurrenten i området.

Dette er en potensiell interessekonflikt 
og skal meddeles.

Jeg er leder for en ferdigblandingsbedrift. 
På fritiden utvikler og selger jeg en 
produksjonsdel for ferdigblanding som forbedrer 
produksjonen. Jeg kjøper 500 av disse til å 
bruke i produksjonen vår.

Hva hvis ...Unngå interessekonflikter
Det oppstår en interessekonflikt når en ansatts private interesser påvirker hans/hennes evne til 
å opptre i selskapets beste interesse. 

Her i CRH 
En interessekonflikt som påvirker dine forretningsbeslutninger, utgjør et brudd på retningslinjene.

Dersom det oppstår en interessekonflikt, er ikke det automatisk et brudd på retningslinjene, 
men det å ikke melde fra om den, utgjør et brudd. 

Det starter med meg 

• Meld fra om alle eventuelle interessekonflikter som måtte oppstå.

• Hvis du har spørsmål om hvordan du skal melde fra, kan du ta kontakt med juridisk avdeling.

• Ikke vær beslutningstakeren dersom det er en interessekonflikt.

• VARSLE om alle eventuelle situasjoner du tenker kan utgjøre en interessekonflikt.

Er det en konflikt?  
Spør deg selv:

Jeg skal unngå konflikter mellom private interesser og arbeidet. 
Hvis det er en potensiell konflikt, vil jeg informere om det.

A. Kan  personlige  
 interesser eller  
 forbindelser påvirke  
 beslutningene jeg  
 tar?

B. Kan det virke  
 sånn for andre?

Hvis ja utgjør det en 
konflikt. 

Be om råd når du er 
usikker.
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Overholde internasjonal handelslovgivning
Internasjonal handelslovgivning som nedfelt av USA, Den europeiske union og andre 
myndigheter, omfatter lover om eksportkontroll, handelssanksjoner (handelsbegrensning med 
enkelte land og personer), import og antiboikott. 

Her i CRH 
Vi er forpliktet til å følge internasjonale lover som gjelder virksomheten. Brudd på slike lover 
kan ha en negativ påvirkning på omdømmet vårt og kan resultere i straffer.

Det starter med meg 

• Ansatte som deltar i internasjonale anskaffelser og salg, skal ha kjennskap til internasjonal 
handelslovgivning, hvem som er kundene og leverandørene våre, sluttbruken og den 
endelige destinasjonen til produktene våre, og hvordan betaling utføres.

• Varsle om faktiske eller mistenkte brudd på internasjonal handelslovgivning til lederen din 
og juridisk avdeling.

• Les gjennom retningslinjer for internasjonal handel

Forhindre hvitvasking av penger
Hvitvasking av penger er å bruke forretningstransaksjoner som ellers er lovlige, til å skjule 
kilden til penger skaffet på ulovlig vis. Det er å «vaske» midler som stammer fra kriminell 
aktivitet. Hvitvasking av penger innebærer som regel betalinger i form av kontanter eller 
postanvisning. Mistenkelig aktivitet omfatter store kontanttransaksjoner så vel som kunder som 
helst unngår å oppgi verifiserbare opplysninger.

Her i CRH 
Vi er forpliktet til å følge gjeldende lovgivning om bekjempelse av hvitvasking av penger og 
terrorfinansiering. Vi verken tolerer, legger til rette for eller støtter hvitvasking eller terrorfinansiering.

Det starter med meg 

• Vær oppmerksom på uvanlige måter å betale på.

• Hvis du er i tvil om en betaling, kan du anmode om at en alternativ betalingsform brukes og 
varsle om bekymringen til lederen din.

• Hvis transaksjonen virker mistenkelig, skal du varsle juridisk avdeling selv om du ikke går videre 
med transaksjonen.

• Finn ut om selskapet har utarbeidet spesifikke forebyggende tiltak.

Forhold til tredjeparter
Både direkte og indirekte leverandører er viktige interessenter for at en virksomhet skal lykkes. Det å 
samarbeide med ansvarlige leverandører er en viktig del av næringslivets samfunnsansvar.

Her i CRH 
Vi velger kun leverandører som deler vår holdning til å bruke etiske forretningsmetoder og som innfrir 
våre krav hva gjelder helse og sikkerhet, menneskerettigheter og miljøbevaring.

Det starter med meg 

• Sørg for at leverandører oppfyller kravene i de etiske retningslinjene for leverandører.

• Les gjennom etiske retningslinjer for leverandører.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/international-trade-compliance-policy.pdf?sfvrsn=eec67338_2
https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/crh-supplier-code-of-conduct-2019.pdf?sfvrsn=c8ea7738_0
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Atferd i samfunnet

•  Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter

• Fremme miljømessig bærekraft 

•  Samhandling med og støtte til lokalsamfunnet

•  Politiske bidrag
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Respekt for menneske- og 
arbeidstakerrettigheter
Menneske- og arbeidstakerrettigheter kan beskyttes i alle ledd i et selskaps forsyningskjede 
og i dets produksjons- og salgsaktiviteter.

Her i CRH 
Vi forplikter oss til å respektere menneske- og arbeidstakerrettigheter, uansett hvor i verden vi driver 
virksomhet. Vi støtter prinsippene oppført i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene og 
Den internasjonale arbeidsorganisasjonens kjerneprinsipper for arbeidslivet.

Det starter med meg 

• Gjør det du kan for å sikre at det ikke forekommer brudd på menneskerettighetene, 
slik som tvangs- eller barnearbeid, i virksomheten eller i forsyningskjedene våre.

• Støtt opp om foreningsfrihet og retten til kollektive forhandlinger.

• Påse at vi opptrer ansvarlig i samhandling med leverandører og kunder.

• Les gjennom Forpliktelsen til menneskerettighetene: Erklæring om moderne slaveri og 
Sosial policy

Fremme miljømessig bærekraft
Vi fremmer miljømessig bærekraft ved å strebe etter å oppfylle strenge miljøstandarder, 
arbeide aktivt for miljøet og kontinuerlig forbedre prosesser.

Her i CRH 
Våre retningslinjer for miljø viser hvor viktig vi mener det er å iverksette beste praksiser 
for miljøspørsmål, og presenterer forbedringer vi gjør i hele organisasjonen. De dekker 
miljøbestemmelser, kommunikasjon, klimaforandring, utslippsreduksjon, bruk av råmaterialer, 
resirkulering, bærekraftig innovasjon og gode relasjoner til interessenter.

Det starter med meg 

• Overhold miljølovgivningen som gjelder for arbeidsfeltet.

• Delta på relevante opplæringsprogram.

• VARSLE om bekymringer forbundet med at miljølovgivningen ikke overholdes.

• Les gjennom retningslinjene for miljøet.

Jeg skal respektere menneskerettighetene og overholde 
arbeiderettslovgivning.

Jeg vil tenke på hva slags miljø jeg ønsker å bo i, og gjøre mitt 
for å beskytte det.

https://www.crh.com/media/3226/crh-modern-slavery-statement-22july2020.pdf
https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/social-policy.pdf?sfvrsn=e6c67338_2
https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/environmental-policy.pdf?sfvrsn=8db7338_0
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Hva hvis ... Hva hvis ...

En kunde ber meg om å gi et bidrag til en lokal 
skoleinnsamling til inntekt for et nytt tak. Hun tar 
imot kontantbidrag. Kan jeg gi et bidrag på vegne  
av CRH?

Kontantbidrag og bidrag til enkeltpersoner 
er strengt forbudt. Alle bidrag til veldedige 
organisasjoner skal godkjennes 
av ledelsen og gjøres i form av en 
selskapssjekk eller med elektronisk 
overføring til mottakende organisasjon.

Samhandling med og støtte til lokalsamfunnet
Et ansvarlig selskap må utvikle et tillitsforhold til, og sørge for en langsiktig positiv innvirkning på, 
lokalsamfunnene der vi opererer.

Her i CRH 
Vi tar ansvaret vårt for lokalsamfunnet alvorlig.  All samhandling og interaksjon med lokalsamfunnet 
skal være passende og respektfull.  Vi oppmuntrer ansatte og virksomheter til å arbeide for 
lokale interesser og engasjement som støtter utviklingen av et levende samfunn og generelt 
bedre livsvilkår.

Det starter med meg 

• Vær en god nabo i lokalmiljøet. Finn måter du kan ha en positiv innvirkning på, 
samtidig som du følger selskapets retningslinjer for samfunnsengasjement.

• Utarbeid en plan for samfunnsengasjement lokalt der du er, hvis mulig.

• Les gjennom retningslinjene for bidrag til veldedige organisasjoner og samfunnsengasjement.

Politiske bidrag
Politiske bidrag omfatter alle bidrag som støtter en kandidat, et parti eller en politisk 
sak. Et politisk bidrag i form av en naturalytelse kan være bruk av selskapets fasiliteter, 
ressurser eller ansattes tid til å fremme en politisk kampanje.

Her i CRH 
Vi respekterer og overholder lovgivning om politiske bidrag i de landene og regionene der 
vi opererer. 

Det starter med meg 

• Før du organiserer at selskapet skal gi et politisk bidrag, må du alltid kontakte juridisk 
avdeling først for å få bekreftet at lokale lover tillater dette. Hvis det er tillatt, innhenter du 
godkjennelse fra ledelsen, avhengig av selskapets retningslinjer. 

• Bruk alltid en selskapssjekk eller elektronisk overføring ved politiske bidrag, og sørg for at 
det blir korrekt regnskapsført.

En venn av meg stiller til valg lokalt. Hun spurte 
om hun kunne arrangere en innsamling til 
kampanjen hennes i selskapets kurslokaler 
utenom kontortid. Anses det som et 
politisk bidrag?

Ja. Det vil være et bidrag til din venns 
kampanje i form av en naturalytelse. 
Du bør ta kontakt med juridisk avdeling 
før du arrangerer at hun kan bruke 
selskapets lokaler.

Jeg var på et innsamlingsarrangement 
til inntekt for en kandidat som stiller til 
valg lokalt. Jeg tror kandidaten vil støtte 
bransjen vår. Kan jeg inkludere utlegget 
for arrangementet i utgiftsrapport, slik at 
selskapet godtgjør utlegget?

Nei. Selv om landet og lokallovgivning 
tillater politiske bidrag, kan du ikke 
få godtgjort utgifter fra selskapet i 
forbindelse med politiske bidrag. 
Alle bidrag må gis direkte av selskapet.Jeg vil være en god nabo i lokalmiljøet.

https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/crh1185_charitable_engage_v17.pdf?sfvrsn=84c27738_0
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Raske referanseverktøy

• Veiledning for bekymringsvarsling

• Etiske retningslinjer: Det starter med meg
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Husk at hvis du er genuint bekymret for at retningslinjene eller loven kan ha blitt brutt, må du si fra. Varsle om bekymringen til en av følgende: 

Din nærmeste 
overordnede

Den øverste 
ledelsen

Den HR-
ansvarlige

CRHs 
varselkanal

Juridisk avdeling

Veiledning for bekymringsvarsling

https://www.crhhotline.com
https://www.crhhotline.com
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
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Er du bekymret? Si fra! www.crhhotline.com

De etiske retningslinjene er en veiledning til å opptre 
på riktig måte. Jeg skal følge de etiske retningslinjene 
hver dag ved å:

Etiske 
retningslinjer:
Det starter 
med meg 

 
 

 

 

sette sikkerhet først
Hvis jeg ser noe som ikke 
er trygt, vil jeg stoppe opp 
og gjøre noe.

 
 

respektere andre  
Jeg vil behandle alle 
på arbeidsplassen 
slik jeg ønsker å bli 
behandlet.

beskytte selskapets 
eiendeler og data 
Jeg vil ta vare på 
selskapets eiendom 
og ikke stjele eller 
misbruke noe.

støtte 
lokalsamfunnet

Jeg vil være en god 
nabo i lokalmiljøet.  

respektere 
miljøet

Jeg vil tenke på hva 
slags miljø jeg ønsker 

å bo i, og gjøre mitt 
for å beskytte det.

  
  

 
 
 

respektere loven
Jeg vil ikke bryte loven. Jeg vil 
sette de strengeste krav til meg 
selv når gjelder ærlighet og 
integritet i arbeidet.

Ta bilde av QR-koden 
for å laste ned de 

etiske retningslinjene

 
 

Jeg vil unngå konflikter 
mellom private interesser og 

arbeidet. Hvis det er en 
potensiell konflikt, vil jeg 

informere om det.

unngå interessekonflikter

I s
am

fu
nn

et
På arbeidsplassen

I forretningsvirksomhet

https://www.crhhotline.com


Kontakter for varsling

Group General Counsel: 
Isabel Foley - ifoley@crh.com

General Counsel - Europe and Asia: 
Niamh Flood - nflood@crh.com

Vice President & General Counsel - North America: 
Dave Toolan - david.toolan@crh.com

CRHs varselkanal:

www.crhhotline.com

CRH® er et registrert varemerke for CRH plc.

CHR Etiske retningslinjer 2021
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