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INTRODUKSJON

INEOS forplikter seg til å drive virksomhetene på en ansvarlig måte 
og overholde alle relevante lokale, nasjonale og internasjonale lover. 

Vårt mål er å være en leder i vår bransje og kontinuerlig forbedre 
våre resultater. Dette skal ikke gå på bekostning av våre miljø, helse 
eller sikkerhetsstandarder uansett årsak, inkludert fortjeneste eller 
produksjon. For å hjelpe oss å støtte denne forpliktelsen, definerer  

og oppsummerer våre regler for god opptreden, i et felles rammeverk, 
hva vi forventer av våre virksomheter og ansatte uavhengig av sted 

eller bakgrunn. 

INEOS har virksomheter over hele verden.  Det betyr at medarbeiderne 
våre er underlagt lovene og forskriftene i mange ulike land og 

organisasjoner. Hver medarbeider er ansvarlig for å kjenne til og 
følge lovene som gjelder oss der vi arbeider. Disse reglene for god 
opptreden etablerer prinsipper for forretningsførsel som gjelder i 

hele INEOS, uavhengig av arbeidssted. Der det eksisterer ulikheter 
som resultat av lokal sedvane, normer, lover eller forskrifter, må 

medarbeidere bruke disse reglene for god opptreden eller lokale krav.  
Som et minimum forventer vi at alle våre medarbeidere har  

høye standarder for etikk, integritet, åpenhet og ansvar i måten  
de opptrer på. 

INEOS forplikter seg til å bevare menneskerettigheter som et 
grunnleggende prinsipp. INEOS skal sørge for at atferden til alle 

medarbeidere er i samsvar med internasjonalt avtalte standarder for 
menneskerettigheter så vel som grunnleggende arbeidsstandarder 
og sosiale standarder. INEOS vil ikke delta i, og vil ikke tolerere at 
noen av dets kunder, leverandører, distributører eller andre som de 

gjør forretninger med, deltar i barne- eller tvangsarbeid, slaveri eller 
menneskehandel av noe slag. Vår Modern Slavery Transparency- 

erklæringer å finne på INEOS-nettsiden 
 

www.ineos.com/information/anti-slavery-act/

Dessuten er beskyttelse av personopplysningene til våre kunder, 
leverandører og medarbeidere en prioritet for oss og vi gjør det  

i fullt samsvar med gjeldende forordninger (f.eks. GDPR).

Disse reglene for god opptreden har to hovedformål:

i) Oppmuntre hver medarbeider til å ta ansvar for hans eller  
hennes handlinger og gi passende veiledning.

ii) Skissere de etiske prinsippene som styrer forretningsaktivitetene  
til INEOS.

1	 HELSE,	SIKKERHET	OG	MILJØET	 	

2	 KONKURRANSE	OG	SANKSJONER
 
2.1  Konkurranse (anti-trust)
2.2 Handelsrestriksjoner, eksportkontroller og boikottlover

3	 STYRING	
 
3.1 Bestikkelser og korrupsjon
3.2 Innsidehandel
3.3 Gaver og underholdning
3.4 Interessekonflikter

4	 STAT	OG	LOKALSAMFUNN

4.1 Håndtere myndigheter
4.2 Politisk aktivitet

5	 ØKONOMISK	INTEGRITET	OG	SELSKAPSEIENDELER

5.1 Økonomisk og driftsintegritet 
5.2 Selskapseiendeler 
5.3 Hvitvasking av penger
5.4 Opphavsrett 

6	 MENNESKELIGE	RESSURSER	
 
6.1 Rettferdig behandling og like arbeidsmuligheter
6.2 Trakassering
6.3 Personlig atferd
6.4 Si ifra (Speak Up)! Service

7	 DIGITAL	SYSTEMBRUK	OG	SIKKERHET	

8	 BRUDD	PÅ	REGLENE

INNHOLD

http://www.ineos.com/information/anti-slavery-act/


1.	HELSE,	SIKKERHET	OG	MILJØ

INEOS forplikter seg til å beskytte og opprettholde kvaliteten 
på miljøet og fremme helsen og sikkerheten til våre 
medarbeidere, entreprenører, leverandører, kunder, besøkende 
og lokalsamfunnene vi opererer i. Vi vil kontinuerlig forbedre 
våre HMS (helse, miljø og sikkerhet) resultater og ikke gå på 
bekostning av våre HMS-standarder uansett grunn, inkludert 
profitt, kommersielle eller produksjonsårsaker.

Samsvar med all lovgivning ment å beskytte personer, eiendom 
og miljøet er en av selskapets grunnleggende prioriteringer og 
gjelder produktene våre så vel som prosessene våre. Ledelsen vil 
lede gjennom eksempel og fordele de nødvendige ressursene for 
å oppnå best mulig HMS-ytelse.

Det forventes at medarbeidere avstår fra atferd som kan være 
farlig for andre. Alle mistenkelige personer, grupper av personer 
eller aktiviteter skal rapporteres umiddelbart til lederen din eller 
en annen person i ledelsen.

Medarbeidere må ikke sette seg selv i fare.

Hver enkelt av våre medarbeidere har samme ansvar for å 
beskytte personer, eiendom og miljøet i hans eller hennes 
arbeidsområde og det forventes at alle gjeldende lover, 
forskrifter og bedriftsretningslinjer, standarder og prosedyrer 
for miljøvern eller anleggs- eller prosessikkerhet overholdes. 
Hver sjef plikter å instruere, føre tilsyn med og hjelpe hans eller 
hennes medarbeidere med å innfri dette ansvaret. I områder der 
det ikke finnes noen HMS-forskrifter eller bedriftsretningslinjer 
eller standarder, må medarbeidere ta beslutninger basert på 
egen vurdering på en måte som er i samsvar med prinsippene 
i disse reglene for god opptreden, og i konsultasjon med sjefen 
deres der det er nødvendig.

Vi er forvaltere av miljøet vårt og støtter konseptet bærekraft. 
Hver enkelt medarbeider er ansvarlig for å yte lederskap til 
entreprenører og alle medarbeidere slik at vi alle forstår vårt 
ansvar og har den nødvendige støtten til å integrere disse 
prinsippene og standardene i arbeidet vårt. Hver medarbeider 
må gjennomføre arbeidet slik at alle hendelser som kan 
resultere i skade på personer, eiendom eller miljøet forebygges 
og unngås.

De “20 prinsippene” for HMS og  “livreddende regler” 
kan sees via ineos.intranet.ineos.com/she/ 
our-she-policy/

http://ineos.intranet.ineos.com/she/our-she-policy/
http://ineos.intranet.ineos.com/she/our-she-policy/


2.	KONKURRANSE	OG	SANKSJONER

Konkurranse (anti-trust)
Sterk konkurranse, fritt for hemmelige avtaler og urimelige 
begrensninger er den mest effektive mekanismen for å sikre at 
INEOS produserer produkter og tjenester med høy kvalitet og 
gode priser. Manglende overholdelse av konkurranse-, antitrust- 
og andre handelsreguleringslover uansett jurisdiksjon der vi 
gjør forretninger kan føre til alvorlige konsekvenser, både for 
INEOS og de lovovertredende personene, inkludert betydelige 
sivile og strafferettslige straffer. Vi vil derfor ta selvstendige 
forretningsbeslutninger, kjøpe råmaterialer fra andre og selge 
produktene våre rettferdig og ærlig basert på pris, kvalitet og 
service. Alle våre medarbeidere får regelmessig opplæring i 
reglene, har forbud mot å delta i diskusjoner, formelle eller 
uformelle avtaler eller forståelser med konkurrenter som kan 
begrense konkurranse. Konkurranselover er grunnleggende for 
all fri konkurranse og overtredelser kan medføre alvorlige sivile 
og strafferettslige sanksjoner. Hver medarbeider er ansvarlig 
for å gjøre seg kjent med og overholde konkurranselover som 
er relevante for deres roller og vår virksomhet. Dersom det 
skulle være tvil om en transaksjon eller atferd er legitim, må 
medarbeidere umiddelbart kontakte linjelederen deres eller 
HMS sjefen for råd.

2.2  Handelsrestriksjoner, eksportkontroller  
og boikottlover
Ulike nasjonale og internasjonale handelslover i) begrenser 
eller forbyr import, eksport eller hjemlig omsetning av varer, 
teknologier eller tjenester, ii) handel med spesifikke produkter eller 
iii) kapital- eller betalingstransaksjoner. Disse restriksjonene og 
forbudene kan avhenge av arten på varene, opprinnelseslandet 
eller sluttbruken, eller identiteten til kunden eller leverandøren.

Alvorlige straffer inkludert bøter, tilbakekalling av tillatelser til å 
eksportere og fengselsstraff kan bli aktuelt når disse lovene brytes. 
En liste over forbudte/begrensede land og relaterte restriksjoner 
kan fås ved å kontakte Group Treasury-avdelingen. Hvis arbeidet 
involverer salg eller forsendelse av produkter, teknologier eller 
tjenester over internasjonale grenser, må medarbeidere sørge for 
at de holder seg oppdaterte på reglene og restriksjonene og at de 
konsulterer med eksterne juridiske spesialister etter behov.

Merk at transaksjoner med begrensede land er underlagt Manual 
of Delegated Authorities (DoA).  



3.1  Bestikkelser og korrupsjon
Betaling av bestikkelser, penger under bordet eller andre 
betalinger til personell og andre embetsmenn, så vel som 
leverandører og kunder, eller forespørsel eller oppfordring, 
tilbud eller løfte om kontanter eller naturalia for å få eller 
beholde forretninger eller på annen måte oppnå en fordel 
for INEOS er strengt forbudt, uavhengig av om betalinger 
eller tilbud gjøres direkte eller indirekte. Bestikkelser, penger 
under bordet og utbetalinger inkluderer, uten begrensning, 
gaver av annet enn nominell verdi, kontantbetalinger av 
medarbeidere eller tredjeparter (som agenter, leverandører, 
kunder eller konsulenter), ukompensert bruk av INEOS-
tjenester, fasiliteter eller eiendom (unntatt som kan være 
formelt autorisert av en passende og utpekt medarbeider 
hos INEOS) og lån, lånegarantier eller andre kredittytelser. 
Disse retningslinjene forbyr ikke utgifter til eller mottak av (i) 
beløp under lovlige markedsføringsprogrammer autorisert 
av virksomhetens CEO eller hans eller hennes utpekte, 
(ii) ytelse av ordinære betalingsvilkår i en skriftlig kontrakt 
eller (iii) nominelle beløp for måltider og underholdning av 
leverandører og kunder som er en ordinær og sedvanlig 
forretningsutgift, hvis de ellers er lovlige.

3.2  Innsidehandel
Innsidehandel (markedsmisbruk) er strengt forbudt 
ved lov og ingen INEOS-medarbeider kan delta i 
transaksjoner med verdipapirer mens de er besittelse av 
“innsideinformasjon” (som er all informasjon relatert til 
et selskap som ikke er tilgjengelig for allmennheten, som 
en fornuftig investor sannsynligvis vil bruke som del av 
grunnlaget for hans eller hennes forretningsbeslutninger 
med hensyn til verdipapirer for det selskapet).

Ingen INEOS-medarbeider skal fremlegge noen 
innsideinformasjon til noen tredjepart med mindre  
de er autorisert til å gjøre det.

Selv om INEOS ikke er et børsnotert selskap, gjelder disse 
forbudene mot fremlegging av, og trading basert på, 
innsideinformasjon, også innsideinformasjon relatert  
til andre selskaper som er oppnådd i løpet  
av en medarbeiders arbeid hos INEOS.

I overensstemmelse med markedsmisbruksforskrifter  
har selskapet passende “innsidelister”.

3.3  Gaver og underholdning
Retningslinjene nedenfor er relatert til gaver og 
underholdning gitt til/av eksterne (dvs. ikke-INEOS) 
parter eller personer:

Utveksling av gaver og underholdning kan bygge goodwill i 
forretningsrelasjoner, men enkelte gaver og underholdning 
kan føre til upassende innflytelse (eller tilsynelatende 
upassende innflytelse). Noen kan til og med sees på 
som bestikkelser som bryter loven eller svekker INEOS` 
omdømme for rettferdig handel. Gaver og underholdning 
er alt av verdi (f.eks. rabatter, lån, fordelaktige vilkår på 
et produkt eller en tjeneste, tjenester, premier, transport, 
bruk av et annet selskaps kjøretøy, bruk av feriefasiliteter, 
aksjer eller andre verdipapirer, deltakelse i verdipapirtilbud, 
boligforbedringer, billetter og gavesertifikater).

Rimelig forretningsrelatert underholdning er akseptabelt 
der det er en sedvane, ikke overdrevent og totalt sett i 
INEOS` interesse å delta. Gaver i kontant, likvider eller 
andre verdifulle artikler (f.eks. edelmetaller eller edelsteiner, 
juveler, osv.) skal ikke tilbys eller aksepteres under noen 
omstendigheter. Andre gaver kan tilbys der de er passende 
for den aktuelle relasjonen, totalt sett i INEOS` interesse 
og i samsvar med retningslinjer mot bestikkelser og 
korrupsjon i disse reglene for god opptreden. Spesifikke 
retningslinjer om verdien av og sømmeligheten av gaver 
defineres individuelt av den enkelte virksomhet.  Ved tvil må 
medarbeidere konsultere linjelederen deres. Hver bedrift 
må ha et gaveregister der alle gaver registreres. 

Ingen gaver, underholdning eller tjenester kan tilbys til noen 
politiker, politisk parti, offentlig funksjonær, embedsmann, 
valgkandidat eller medlem eller medarbeider eller noen av 
deres direkte familiemedlemmer i et tilsynsorgan eller statlig 
virksomhet. 

3.4  Interessekonflikter
Medarbeidere må til enhver tid handle i selskapets beste 
interesse og unngå å skape eller opprettholde personlige 
interesser som kan utgjøre, eller se ut til å utgjøre, en 
konflikt med INEOS` interesser eller som kan påvirke, eller 
se ut til å påvirke, deres vurderingsevne ved gjennomføring 
av pliktene deres.

Interessekonflikter inkluderer å oppnå personlig gevinst på 
selskapets bekostning, delta i eller assisterer i aktiviteter 
som konkurrerer med selskapet. En ansatt kan  ikke ha en 
økonomisk interesse i en kunde, konkurrent eller leverandør 
til selskapet der den interessen lar medarbeideren 
påvirke behandlingen av den enheten eller vil påvirke 
medarbeideren ved håndtering av kunden, konkurrenten 
eller leverandøren på vegne av selskapet og bruke stillingen 
deres til å påvirke arbeidsforholdet, betalingen eller 
utsiktene til en slektning.

3.	STYRING
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4.	STAT	OG	LOKALSAMFUNN

4.1  Håndtere myndigheter
Medarbeidere må ha samtykke fra lederen deres og 
kommunikasjonssjef før kontakt som ikke er rutinemessig 
opprettes med offentlige embedsmenn eller hans medarbeidere. 
Ikke-rutinemessig kontakt er enhver kontakt som ikke er 
nødvendig som del av normale offentlige prosesser eller 
rapportering.

Hvis en medarbeider har kontakt med offentlige embedsmenn 
under arbeidet deres, eller bes om å oppgi informasjon i 
forbindelse med en henvendelse eller en undersøkelsen fra 
et offentlig organ eller tilsynsorgan, må de sørge for at all 
informasjon som oppgis er sannferdig og nøyaktig og at INEOS` 
interesser ivaretas. Medarbeidere bør alltid innhente godkjenning 
fra deres Business eller Group Communications-avdeling 
før de går i dialog med eller responderer på en forespørsel 
om informasjon fra et offentlig organ eller et tilsynsorgan. 
Medarbeidere som må håndtere myndigheter eller forberede 
ekstern kommunikasjon som del av arbeidet deres er forventet å 
følge godkjenningene i håndboken Delegerte myndigheter.

4.2  Politisk aktivitet
INEOS deltar generelt ikke i politisk aktivitet. Virksomhetens CEO 
må godkjenne ethvert politisk bidrag fra selskapet. Selskapet 
vil derimot fortsette å delta i politisk debatt i saker som angår 
INEOS, dets medarbeidere og lokalsamfunnene vi opererer 
i, gjennom prosesser som lobbyvirksomhet. Lobbyaktivitet på 
vegne av INEOS` interesser er strengt regulert av lov. Group 
Communications-avdelingen er ansvarlig for denne aktiviteten. 

INEOS-medarbeidere som representerer selskapet i politiske og 
statlige saker må overholde alle gjeldende lover som regulerer 
bedriftsdeltakelse i samfunnskontakt (f.eks. i å utøve politisk 
innflytelse eller gi kampanjebidrag). 

INEOS anerkjenner og respekterer alle medarbeideres rett til å 
delta som individer i den politiske prosessen. Men de kan ikke i 
løpet av deres arbeidsforhold bruke firmatid, eiendom eller utstyr 
til å gjennomføre eller støtte deres personlige politiske aktiviteter 
og de passe på å ikke gi inntrykk av at de representerer selskapets 
interesser mens de deltar i den politiske prosessen. 



Alle INEOS-medarbeidere har ansvar, 
så vel som en juridisk plikt, til å beskytte 
selskapets fysiske eiendom, opphavsrett 
og finanskapital. Medarbeidere skal 
overholde alle gjeldende lover og 
forskrifter (inkludert god revisjonsskikk/
IFRS) i hver jurisdiksjon de opererer 
i. De skal være oppriktige og åpne 
om deres operasjoner og resultater, 
være nøyaktige i registrering og 
rapportering av data og resultater og 
utvise forsiktighet i bruken av selskapets 
eiendeler og ressurser. 

5.1  Økonomisk og driftsintegritet
Alle INEOS-medarbeidere må 
overholde alle lover, god revisjonsskikk, 
prosedyrer og de spesifikke 
autorisasjonsgrensene i vår utstedte 
håndbok Delegerte myndigheter til 
enhver tid. Alle transaksjoner må 
være autorisert og bokføres. Ingen 
postoppføring eller dokument skal 
være falskt eller villedende, og ingen 
skjult eller uregistrert konto, fond eller 
eiendel skal etableres eller holdes. 
Ingen bedriftsbetaling skal bes om, 
godkjennes eller foretas med intensjon 
om at noen del av slik betaling skal 
brukes til noe annet formål enn det som 
er beskrevet i dokumentet som støtter 
betalingen. All informasjon som oppgis 
til revisorer må være fullstendig og ikke 
villedende. 

Selskapet vil ikke bevisst assistere i 
straffbar virksomhet med andre. Alle 
medarbeidere som har grunn til å tro 
at straffbar virksomhet finner sted, 
enten i selskapet eller av andre vi gjør 
forretninger med, må umiddelbart 
rapportere det til linjelederen deres 
eller den juridiske avdelingen. For mer 
informasjon, kan medarbeidere se i 
Manual of deligated Authorities (DoA).

INEOS er forpliktet til å overholde alle 
relevante og gjeldende lover. Dette 
er en viktig del av vår forpliktelse til 
lokalsamfunn og interessenter.

5.2  Selskapseiendeler
Alle INEOS-medarbeidere er forventet 
å beskytte eiendelene til INOES og 
våre leverandører, tjenesteleverandører 
og kunder. All informasjon om disse 
leverandørene, tjenesteleverandørene og 
kundene og alle detaljer om eksisterende 
forretningsrelasjoner skal anses som 
en ressurs. Medarbeidere må alltid 
beskytte selskapets eiendeler som de 
ville om det var deres egne: beskytte mot 
misbruk, tap, sløsing, svindel eller tyveri. 
Dette inkluderer selskapsmidler gitt til 
medarbeidere og eventuelle firmareiser 
og underholdning, innkjøp eller 
kredittkort de måtte ha. Medarbeidere 
må sørge for at alle kravene, kuponger, 
regninger og fakturaer er nøyaktige og 
sendes inn i rett tid.

5.3  Hvitvasking av penger
INEOS verken støtter, tillater, fasiliterer 
eller støtter hvitvasking av penger. 
Hvitvasking av penger er prosessen 
der personer eller enheter prøver å 
skjule ulovlige midler eller på annen 
måte prøver å få disse midlene til å se 
legitime ut. Disse praksisene kan ta form 
av uregelmessigheter i måten betalinger 
foretas, som forespørsel om en betaling 
til en annen enhet eller person enn 
vår leverandør eller kunde eller til et 
annet land enn der leverandøren eller 
kunden befinner seg, eller kan være 
til stede der kunder ser ut til å mangle 
integritet i virksomheten deres. Ved 
tvil om økonomiske transaksjoner 
knyttet til pengeoverføringer, bør 
relevant økonomisk avdeling i relevant 
virksomhet konsulteres på et tidlig 
stadium.

5.4  Opphavsrett
Hos INEOS produserer vi regelmessig 
verdifull forretningsinformasjon, 
ikke-offentlige ideer og andre typer 
opphavsrett som vi eier og må beskytte. 
Ulike lover hjelper oss å beskytte 
denne informasjonen mot bruk fra 
eksterne parter. Hver medarbeider 
står i tillegg ansvarlig for å beskytte 
og bevare INEOS` opphavsrett. Disse 

forpliktelsene gjelder gjennom hele 
arbeidsforholdet deres hos INEOS og 
fortsetter også etter at arbeidsforholdet 
deres hos INEOS er avsluttet. Det kan 
av og til skje at medarbeidere må 
dele opphavsrett med tredjeparter, 
men dette skal kun gjøres etter 
godkjenning i henhold til håndboken 
Delegerte myndigheter og i henhold 
til en skriftlig konfidensialitetsavtale. 
Alle medarbeidere har ansvar for å 
forstå og overholde restriksjonene og 
forpliktelsene som pålegges dem i en 
konfidensialitetsavtale. Hvis har blitt 
lisensiert til selskapet, vil fremlegging 
til en tredjepart være forbudt i 
lisensavtalen. Akkurat som vi beskytter 
vår egen forretningsinformasjon, er 
vi forpliktet til å respektere andres 
opphavsrett og beskyttede informasjon. 

Opphavsrett inkluderer følgende:

• Patenter
• Know-how
• Forretningshemmeligheter
• Produktformuleringer og oppskrifter
• Prosessdriftsbetingelser og design
• Copyright
• Varemerker og servicemerker

Andre typer konfidensiell    
forretningsinformasjon inkluderer:

– Salgs-, markedsførings- og andre  
 bedriftsdatabaser
– Markedsføringsstrategier og planer
– Forskning og tekniske data
– Forretningsideer, forslag eller   
 strategier
– Ny produktutvikling
– Programvare kjøpt eller utviklet  
 av selskapet
– Informasjon brukt i    
 handelsaktiviteter inkludert   
 prissetting, markedsførings- og   
 kundestrategier.

Hvis medarbeidere har spørsmål 
om beskyttelse og fremlegging av 
selskapets opphavsrett, bør de kontakte 
konsernselskapets sekretær.
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5.	ØKONOMISK	INTEGRITET	OG	SELSKAPSEIENDELER



Hos INEOS forplikter vi oss til å ha en arbeidsplass som 
er trygg, profesjonell og bidrar til teamarbeid og tillit. Alle 
som jobber for INEOS bidrar til vår suksess og til å oppnå 
vårt mål om å være ledende i vår bransje og kontinuerlig 
forbedre virksomheten vår. Ved å jobbe sammen og trekke 
veksler på våre mange talenter vil vi fortsette å stimulere 
nye og kreative muligheter for virksomheten vår. Vi 
forplikter oss til å skape og opprettholde en arbeidsmiljø 
med gjensidig tillit der alle medarbeidere behandles med 
respekt og verdighet, kompenseres rimelig basert på lokale 
markedsforhold og har rett på avtalt arbeidstid. 

6.1  Rettferdig behandling og like 
arbeidsmuligheter
INEOS er et globalt selskap. Vi verdsetter mangfold og alle 
våre medarbeidere anerkjennes som en viktig del av teamet 
vårt. Vi respekterer rettighetene, verdiene og verdigheten 
til alle medarbeidere, kunder, entreprenører, leverandører 
og andre interessenter. Hver og en av oss har en plikt til å 
forsikre at våre beslutninger når det gjelder valg, utvikling 
og forfremmelse av medarbeidere er basert på meritter, 
kvalifiserte, demonstrerte ferdigheter og prestasjoner. 
Vi har som prinsipp å praktisere like muligheter uten 
hensyn til rase, hudfarge, religion, kjønn, alder, nasjonalt 
opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, sivilstatus, 
funksjonshemming eller politisk tilknytning. Vi vil ikke 
tillate at rase, hudfarge, religion, kjønn, alder, nasjonalt 
opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, sivilstatus, 
funksjonshemming eller politisk tilknytning påvirker vår 
vurdering eller behandling av andre.

6.2  Trakassering
Hos INEOS tror vi på delt ansvar for alle medarbeidere 
når det gjelder å utøve de grunnleggende prinsippene 
høflighet, respekt og verdighet i alle arbeidsrelasjoner. 
Selskapet har nulltoleranse for nedsettende, støtende, 
trakassering eller diskriminerende atferd på noen 
bedriftsarbeidsplass, mot medarbeidere, entreprenører, 
leverandører, kunder eller andre. Alle medarbeidere 
som deltar i truende eller trakasserende atferd vil møte 
disiplinærtiltak, som kan føre til umiddelbar oppsigelse.

6.3  Personlig atferd  
Medarbeidere er forventet å til enhver tid enten de 
handler internt eller eksternt, oppføre seg profesjonelt og 
behandle andre med respekt og i henhold til lokale lover 
og firmaregler og -retningslinjer. Ikke på noe tidspunkt bør 
personlig interesse eller partiskhet komme i konflikt med 
selskapets forventninger til medarbeideratferd.  
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til å:  

• Respektere implisitt konfidensialitet forventet i enten 
 profesjonelle roller eller med hensyn til tilgang til 
 informasjon eller data.
• Ikke delta i eller oppfordre til deling av konfidensiell 
 informasjon.
• Behandle alle medarbeidere med verdighet og respekt  
 og ikke delta i noen atferd som kan anses som   
 trakassering, mobbing eller diskriminerende.

Medarbeidere oppfordres til å diskutere eventuelle 
bekymringer de måtte ha angående personlig atferd med 
de aktuelle personene, linjeledere eller HR eller hvis det 
ikke er mulig, å bruke INEOS “Speak Up!”- tjenesten.       
 
6.4  Si ifra (Speak Up)! Service
INEOS er forpliktet til å ha et miljø der åpen, ærlig 
kommunikasjon er normalen, ikke unntaket. Vi vil at 
medarbeidere skal føle seg komfortable med å ta kontakt 
med linjelederen deres eller annen ledelse hvis de mener 
INEOS eller en spesifikk person, som handler på INEOS` 
vegne, oppfører seg uetisk eller upassende.  Men hvis de 
vil foretrekke å indirekte rapportere alle alvorlige tilfeller 
av uetisk eller upassende atferd, kan de gjøre det når 
som helst gjennom vår Speak Up! tjeneste, som leveres 
til staben, via en uavhengig tredjepart (NAVEX Global), 
tilgjengelig på et grønt nummer tilgjengelig på de fleste 
språk, eller via Internett (på engelsk).  
 
Tjenesten støttes av en Speak Up! – Policy som leveres 
sammen med andre dokumenter inkludert Vanlige 
spørsmål (“FAQ”), på flere språk på Internett og INEOS` 
intranett.  

Les disse før du får tilgang til tjenesten via følgende lenker:

Intranett:  ineos.intranet.ineos.com/speakup
Internett:  www.ineos.com/speakup

All informasjon medarbeidere oppgir vil bli oppbevart 
konfidensielt i den grad det tillates av loven, og vil 
kun bli fremlagt til det formål å undersøke en rapport. 
Medarbeidere kan velge å identifisere seg selv i rapporten 
eller rapportere anonymt med INEOS` garanti om at 
kommentarer vil bli hørt.

6.	MENNESKELIGE	RESSURSER

http://www.ineos.intranet.ineos.com/speakup
http://www.ineos.com/speakup


INEOS ser verdien av teknologien i levering av forretningsmål. 
Selskapet ønsker derfor å oppfordre sine medarbeidere til 
å utvikle informasjonssystemferdigheter og bruke passende 
informasjonsteknologisystemer. Men på samme tid må vi 
beskytte integriteten til virksomheten mot uakseptabel eller 
ulovlig bruk av informasjonssystemer. Bruk av slike systemer 
må være i samsvar med selskapets verdier respekt og 
ansvar. Personlig bruk av slike systemer er tillatt innenfor 
rimelighetens grenser. Slik personlig bruk av slike systemer 
skal ikke under noen omstendigheter være overdrevne, bryte 
andre retningslinjer, forstyrre utøvelsen av medarbeiderens 
ansvarsområder eller på annen måte være skadelig eller 
ugunstig for virksomhetens anliggender eller omdømmet til 
INEOS. De som bruker våre systemer er forventet å gjøre det 
på en ansvarlig måte og må overholde disse retningslinjene og 
enhver Akseptabel bruk-policy som kan utstedes av selskapet.

INEOS` digitale og informasjonssystemer, og alle e-post-, 
talepost- og tekstmeldinger og all annen informasjon og data 
opprettet av, overført gjennom eller lagret i disse systemene er 
og vil til enhver tid forbli selskapets eksklusive eiendom. Hvis 
medarbeidere har spørsmål om passende bruk av Internett eller 
e-post, bør de kontakte deres lokale IT-støtte eller den juridiske 
avdelingen.

Alle INEOS-medarbeidere skal følge de  
“ti IT-sikkerhetsreglene”. 

8.	BRUDD	PÅ	REGLENE

Disse reglene for god opptreden er en integrert del av hver 
medarbeiders arbeidsrelasjon til selskapet. Brudd bør rapporteres 
til medarbeiderens linjeleder umiddelbart på en måte som er 
i samsvar med lokal lov. Hvis medarbeidere av noen grunn 
ikke føler seg i stand til å informere deres egen linjeleder, bør 
de snakke med en annen toppleder, HR-sjefen eller konsernets 
juridiske avdeling eller, hvis det er aktuelt, ringe “Speak Up!”-
nummeret. Gjengjeldelse mot personer som rapporterer et brudd 
på disse reglene i god tro vil ikke være tillatt. Alle rapporter 
vil snarest undersøkes og passende korrigeringstiltak eller 
disiplinærtiltak vil bli fattet for å forhindre urett og fremme ansvar 
for å følge  reglene for god opptreden.

Merk: Reglene for god opptreden må leses sammen med 
INEOS` andre retningslinjer og prosedyrer, som gir ytterlig 
veiledning og er tilgjengelig for INEOS-medarbeidere på 
intranettet til INEOS. 

7.	DIGITAL	SYSTEMBRUK	OG	SIKKERHET

http://ineos.intranet.ineos.com/wp-content/uploads/2018/05/10-IT-Rules-to-tackle-cyber-crime-EN.pdf
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