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Verden og forretningsmiljøet rundt oss er i konstant endring, og 

som selskap må vi legge til rette for kontinuerlig utvikling, 

tilpasning og søk etter nye muligheter. I denne prosessen må vi 

aldri glemme vårt ansvar overfor våre interessenter – våre 

kolleger, kunder, aksjonærer og samfunnet – som stadig setter 

høyere krav til forretningsetikk, integritet og åpenhet. 

Heldigvis er dette ikke nytt for oss i Aibel. Etterlevelse av vår 

visjon om å “levere bærekraftige løsninger” og verdikonseptet 

“vi bryr oss” har vært en viktig del av vår suksess som selskap i 

mange år. 

For å hjelpe oss med å operere med høyeste grad av åpenhet 

og ærlighet, og dermed bygge tillit og ivareta vårt omdømme, 

må vi etterleve våre etiske retningslinjer. Retningslinjene i dette 

heftet gjelder for oss alle, uansett hvor i verden vi befinner oss, 

offshore så vel som onshore, ledere og medarbeidere. Jeg 

oppfordrer deg til å sette deg inn i retningslinjene og ha dem i 

minne i ditt daglige arbeid. 

I tillegg er det viktig å understreke at du aldri skal være redd for 

å si fra hvis du er i tvil om hva som er riktig å gjøre. Gi beskjed 

hvis du tror vi risikerer brudd på vår forretningsetikk. 

Kritikkverdige forhold skal rapporteres, uten at noen skal frykte 

for represalier.

Jeg er stolt av måten Aibel opererer på i dag, og jeg er fast 

bestemt på å fortsette å levere med samme høye, etiske 

standarder sammen med dere alle.

Ansvarlig
Visjonær

Åpen
Fleksibel

Mads Andersen, Konsernsjef
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AIBELS VERDIER

Verdiene våre er en viktig del av kulturen vår, og de bidrar til å fremme den 

atferden vi streber etter på alle nivåer i organisasjonen. Verdiene veileder 

oss i vårt daglige arbeid med å gjøre Aibel til et ansvarlig, visjonært, åpent 

og fleksibelt selskap.

Ansvarlig

At Aibel skal være ansvarlig, betyr at vi skal ivareta helse, miljø og 

sikkerhet på en forsvarlig måte. Vi er sosialt ansvarlige og utfører 

aktivitetene våre i samsvar med gjeldende etiske standarder. Vi skal 

fremstå som troverdige og pålitelige ved å skape realistiske forventninger, 

være resultatorienterte og holde løfter. Vi har en holdning til oss selv og 

våre kunder som er basert på gjensidig tillit og respekt.

Visjonær

Aibel har som mål kontinuerlig å forbedre seg selv og å se etter nye 

muligheter og har derfor alltid vært et selskap i konstant utvikling. Vi 

ønsker å bidra til en mer bærekraftig energisektor ved å utvikle nye ideer, 

ved å anvende kunnskapen og erfaringen vår på nye områder, og ved å 

utnytte ny teknologi. 

Åpen

Aibel og våre ansatte er åpne for dialog og konstruktiv diskusjon. Vi er 

ærlige, gir klare tilbakemeldinger og oppmuntrer hverandre, som 

enkeltpersoner og som team, både internt og overfor våre partnere, våre 

kunder og samfunnet rundt oss. 

Fleksibel

En dypt forankret del av vårt selskaps DNA er at vi skal være kreative, 

tilpasse oss våre kunders behov og alltid være tilgjengelige når kunden 

trenger oss. Gjennom hele historien vår har vi også vist at vi er i stand til å 

endre kurs raskt. Vi skaper verdi for våre kunder ved å finne løsninger på 

de utfordringene de står overfor.

Disse verdiene er avgjørende for at vi skal lykkes, og har hjulpet oss med å 

skape en kultur som er definert av dem vi bryr oss om – kundene våre, 
kollegene våre, aksjonærene våre og samfunnet.
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INNLEDNING TIL VÅRE 
ETISKE RETNINGSLINJER

ETTERLEVELSE AV LOVER OG REGLER

Aibel er et internasjonalt selskap, og vi følger 

lover og regler i alle land vi opererer i. Det er 

viktig at hver enkelt av oss er oppmerksom på de 

lover og regler som er av relevans for jobben vi 

gjør, og at vi ikke tar del i atferd som bryter disse 

lovene og reglene. Vi må derfor følge med på 

endringer i regelverket som kan ha konsekvenser 

for hvordan vi skal drive virksomheten vår. 

HVEM DE ETISKE 
RETNINGSLINJENE GJELDER FOR

Retningslinjene gjelder for alle Aibels 

styremedlemmer, toppledere og ansatte, 

samt for konsulenter og innleide medar-

beidere. Noen av Aibels eksterne partnere 

fungerer som en utvidelse av selskapet, 

og det forventes at de overholder 

retningslinjene når de jobber for oss.

DE ANSATTES ANSVAR  

Alle Aibel-ansatte har ansvar for at disse etiske 

retningslinjene etterleves. At hver og en av oss tar 

dette ansvaret, er en forutsetning for at Aibel skal 

kunne lykkes og vokse. Hver for oss og i 

fellesskap skal vi strekke oss etter høye etiske 

standarder og skape en opplevelse av fellesskap 

og en felles, verdibasert kultur. Det betyr spesielt:  

• At du skal sette deg inn i innholdet i disse 

etiske retningslinjene og våre øvrige 

retningslinjer.

• At du ved mistanke om brudd på lover, regler 

eller retningslinjer umiddelbart skal 

rapportere mistanken til en overordnet, til 

Chief Compliance Officer eller gjennom andre 

hensiktsmessige kanaler.

• At du skal gå igjennom vår obligatoriske 

opplæring i etterlevelse og det årlige 

e-læringskurset Certification of Compliance.

• At du må forsikre deg om at du har satt deg 

inn i lovene, reglene og prosedyrene som 

gjelder for jobben din. 

Aibels etiske retningslinjer representerer et løfte om at vi skal 
følge alle lover og regler som gjelder i landene vi operer i, og om 
at vi skal drive virksomheten i samsvar med høye etiske standarder. 
Retningslinjene veileder oss i vårt daglige arbeid og gjør oss i stand 
til å vise at vi bryr oss om kollegene våre, kundene våre, 
aksjonærene våre og samfunnet.   

Husk

Av prinsipp skal vi aldri la noe, heller ikke 

ønsket om å nå våre forretningsmål, 

rettferdiggjøre brudd på lover, regler eller 

selskapets retningslinjer.

VERN MOT GJENGJELDELSE  

Uansett hvilken type tjenesteforsømmelse som 

rapporteres, eller hvilken rapporteringsmetode 

som brukes, tolererer Aibel ikke gjengjeldelse mot 

eller diskriminering av ansatte som rapporterer 

om mistanke om brudd på de etiske 

retningslinjene eller våre retningslinjer om 

etterlevelse. 

Slik gjengjeldelse er lovstridig i mange av landene 

vi opererer i, og derfor tar vi påstander om 

gjengjeldelse svært alvorlig. Alle slik påstander 

blir nøye undersøkt, og dersom de blir bekreftet, 

blir det iverksatt disiplinærtiltak mot 

gjerningspersonen(e). Hvis du mener at du har 

blitt utsatt for gjengjeldelser for å ha rapportert 

eller tatt opp ting du mener utgjør brudd på våre 

etiske retningslinjer eller retningslinjer om 

etterlevelse, kan du kontakte Chief Compliance 

Officer.   

ANSVARLIGHET OG DISIPLIN

Brudd på lover og regler, disse etiske 

retningslinjene eller andre av våre retningslinjer, 

eller oppmuntring av andre til overtredelser, 

medfører ansvar for Aibel og setter selskapets 

omdømme i fare. Derfor kan slike overtredelser 

medføre disiplinærtiltak. Brudd på lover og regler 

kan også føre til rettslig forfølgelse, herunder 

straffeforfølgelse og straff.

BE OM VEILEDNING OG RAPPORTERE 
BRUDD PÅ RETNINGSLINJENE

De fleste spørsmål kan heldigvis løses ved at du 

tar kontakt med din overordnede. Men du har 

også mulighet til å stille spørsmål om eller 

rapportere inn ting en kollega eller en 

forretningspartner har gjort som er eller kan være 

i strid med lover og regler eller med disse etiske 

retningslinjene, ved å kontakte: 

• Andre ledere 

• HR-avdelingen 

• Juridisk direktør 

• Chief Compliance Officer eller compliance-

avdelingen

Du kan også rapportere anonymt ved å bruke vår 

døgnåpne online varslertjeneste 

WhistleB 
https://report.whistleb.com/en/Aibel   

WhistleB drives av en uavhengig 

tjenesteleverandør som legger til rette for 

anonym rapportering og dialog mellom 

varsleren (personen som melder fra om et 

forhold) og Aibels compliance-avdeling. 

Varsleren forblir anonym gjennom hele dialogen.

https://report.whistleb.com/en/Aibel   
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Å TA DET RETTE VALGET  

Husk: 
Om du står overfor et dilemma og 

ikke er sikker på hva du skal gjøre, 

må du spørre deg selv: 

• Er det lovlig?

• Er det korrekt og ærlig?

• Handler jeg i samsvar med 

Aibels verdier? Med mine egne 

verdier?

Et problem kan ikke løses før det er 

identifisert. Ta ansvar, og sørg for at 

problemer kommer frem i lyset.

SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

Ytterligere ansvar for Aibels ledere 

Aibels ledere har følgende ytterligere ansvar:

• De skal hjelpe til med å skape et arbeidsmiljø 

som anerkjenner ekstra innsats, verdsetter 

teamarbeid, oppmuntrer til kontinuerlig 

læring og setter pris på gjensidig respekt og 

åpen kommunikasjon.  

• De skal aldri be en ansatt om å gjøre noe de 

selv ikke har lov til å gjøre. 

• De skal være en ressurs for de ansatte. De 

skal formidle til de ansatte hvordan de etiske 

retningslinjene og retningslinjene for 

etterlevelse skal brukes i det daglige arbeidet. 

• De skal være rollemodeller med høye etiske 

standarder og jobbe for å skape og 

opprettholde en kultur der man viser omsorg 

og omtanke for kolleger. 

• De skal være proaktive. De skal iverksette 

rimelige tiltak for å forhindre og avdekke 

tjenesteforsømmelse innen arbeidsgruppen 

og rapportere om situasjoner som kan 

påvirke de ansattes mulighet til å handle etisk 

på vegne av selskapet. 

• De skal skape et miljø der de ansatte føler at 

de kan ta opp og rapportere inn mulige 

brudd på de etiske retningslinjene og 

retningslinjene for etterlevelse. 

• De skal handle umiddelbart for å rette opp 

forretningsatferd som ikke stemmer overens 

med de etiske retningslinjene eller 

retningslinjene for etterlevelse.  

• De skal be om assistanse fra andre 

overordnede eller Chief Compliance Officer 

når de er usikre på hva som er den beste 

løsningen på en given situasjon. 

• Hvis de leder agenter, representanter, 

forretningspartnere eller offentlige 

tjenesteytere, skal de sørge for at disse 

forstår hvilke plikter de har når det gjelder 

etterlevelse av lover, regler og retningslinjer. 

Q  Forretningsenheten der jeg jobber, setter høye økonomiske mål. Av og til kjenner jeg 

 meg presset til å ignorere krav i retningslinjene som kan resultere i høyere kostnader, 

 for å nå disse målene. Kan dette aksepteres? 

A   Nei. For å lykkes i forretningslivet må man ofte sette seg høye mål og bestrebe 

 seg på å nå disse, men man må aldri bryte gjeldende lover eller de etiske  

 retningslinjene for å oppnå målene.

Q
 Lederen vår gjør som regel ingenting når hun mottar bekymringsmeldinger om 

 mulige tjenesteforsømmelser. Hun har skapt problemer for et par av kollegene mine 

 som har tatt opp ting. Nå har jeg et problem: En kollega gjør noe som er galt.  

 Hva skal jeg gjøre?

A  Si ifra. De etiske retningslinjene sier at du skal rapportere tjenesteforsømmelser du 

 blir klar over, og at du skal kunne gjøre det uten frykt for gjengjeldelse. Når du skal 

 rapportere om et forhold, er det som oftest best å begynne med din nærmeste  

 overordnede. Men hvis du mener at det ikke vil være riktig, kan du kontakte en  

 annen i ledelsen, HR, juridisk direktør eller Chief Compliance Officer.
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Vi trenger hverandre for å oppnå målene våre. Derfor er det viktig at vi viser omsorg 
for våre kolleger gjennom gjensidig respekt, åpen kommunikasjon, personlig utvikling, 
ansvarlig ledelse og HMS-innsats.

VÅR STANDARD

Aibels mål er å tilby et trygt, sunt og produktivt 

arbeidsmiljø der man har et mål om null 

personskader, null fraværshendelser, 

beskyttelse av eiendeler og sikker og effektiv 

forretningspraksis. Situasjoner som kan 

innebære en helse-, miljø- eller sikkerhetsrisiko, 

må rapporteres umiddelbart.   

NARKOTIKA- OG ALKOHOLMISBRUK  

En viktig del av innsatsen for et sikkert og 

produktivt arbeidsmiljø er å forsikre oss om at 

arbeidsplassen er fri for bruk av ulovlige 

rusmidler, misbruk av legemidler og misbruk av 

alkohol. Aibel har derfor nulltoleranse for bruk av 

VI BRYR OSS OM 
KOLLEGENE VÅRE

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  

narkotika og alkohol på arbeidsplassen. Alle som 

er påvirket av ulovlige rusmidler eller alkohol når 

de arbeider for Aibel, kan forårsake et farlig 

arbeidsmiljø og vil derfor bli møtt med 

disiplinærtiltak.  

Når vi deltar på sosiale tilstelninger i regi av Aibel 

har alle et ansvar for å oppføre seg på en måte 

som er i tråd med Aibel sine verdier og policyer. 

DE ANSATTES ANSVAR  

Vi kan bare oppnå målene våre om et sikkert 

og sunt arbeidsmiljø gjennom aktiv deltakelse og 

støtte fra alle ansatte. Derfor har alle ansvar for:  

• Å skape og vedlikeholde et arbeidsmiljø som 

oppmuntrer til åpen kommunikasjon. Jo mer 

vi kommuniserer, desto bedre kan vi reagere 

på situasjoner som ikke er sikre, eller som ikke 

er i samsvar med reglene. 

• Å forsikre seg om at man har satt seg inn i 

lovene, reglene, retningslinjene og 

prosedyrene som gjelder for jobben man gjør. 

• Umiddelbart å gi beskjed til sin overordnede 

om utslipp av farlige stoffer, eller om 

situasjoner som kan innebære en trussel for 

en selv eller ens kollegers helse eller sikkerhet 

eller skade miljøet. 

• Å samarbeide ved gransking for å fastslå den 

underliggende årsaken til en hendelse. 

• Å samarbeide effektivt for å skaffe og 

opprettholde eksterne sertifiseringer for 

styringssystemene våre. Gjennom dette 

hjelper man til med å sikre at vi kontinuerlig 

forbedrer systemene, produktene og 

tjenestene våre.   

• Aldri å være påvirket av ulovlige rusmidler 

eller alkohol mens man ufører arbeid for 

Aibel. Rusmiddelbruk kan skape et utrygt 

arbeidsmiljø, og Aibel forventer at alle 

ansatte er oppmerksomme og klare til å 

utføre arbeidsoppgavene sine når de er på 

jobb. Overtredelser vil bli møtt med 

disiplinærtiltak.  

• Umiddelbart å melde fra til overordnet, lokal 

HR-ansvarlig eller AKAN-representant ved 

mistanke om at en kollega er påvirket av 

ulovlige rusmidler eller alkohol mens  

han/hun er på jobb  

• Å gjøre seg kjent med våre retningslinjer  

for alkohol og narkotika, som man finner  

i W3 og i personalhåndboken, og med HSSE 

policy og «HSE – my responsibility», som 

begge ligger i W3.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor



VÅR STANDARD

Aibels arbeidsmiljø skal være preget av trygge 

forhold der alle behandles med respekt og 

verdighet. Alle ansatte er ansvarlige for å bidra 

til en kultur der mangfold, meningsforskjeller 

eller uenighet ikke setter arbeidsmiljøet og 

kollegers trivsel i fare. Dette betyr at Aibel har 

nulltoleranse for all trakassering, alle trusler 

og all annen upassende oppførsel. 

At vi skal ha respekt for kollegene våre, betyr 

også at vi ikke urettmessig skal forskjellsbehandle 

når det gjelder ansettelser, forfremmelser og 

forretningsavtaler. Det betyr blant annet at 

vi ikke skal forskjellsbehandle på grunn av kjønn, 

graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel 

eller adopsjon, etnisitet, religion, oppfatninger, 

funksjonsnedsettelse, seksuell legning og alder. 

DE ANSATTES ANSVAR

• Vi skal behandle alle kolleger, 

forretningspartnere, kunder og gjester med 

respekt. 

• Vi skal opprettholde et arbeidsmiljø uten 

trakassering. Med trakassering menes 

oppførsel som en kollega opplever som 

ubehagelig, fornedrende, skremmende eller 

fiendtlig. 

• Hvis vi er opprørt over noens handlinger eller 

språk, skal vi om mulig snakke med 

vedkommende og forklare hvorfor vi 

reagerer, og be ham eller henne om å stoppe. 

• Dersom hendelsen er alvorlig, eller den 

direkte henvendelsen ikke fører frem, skal vi 

levere inn en formell klage.   

• Vi skal ikke spre eller vise støtende materiale. 

Q  En kollega som jobber i 

 nærheten av meg, ser ut til å 

 være påvirket av alkohol, men 

 jeg er ikke sikker. Hva skal jeg 

 gjøre?  

A   Dette kan være et sikkerhets- 

 problem. Det beste du kan gjøre,

 for alle, også kollegaen din, er å 

 rapportere mistanken til din 

 overordnede eller lokal HR- 

 ansvarlig. Hvis det er en  

 umiddelbar fare, må du iverk 

 sette tiltak for å stoppe arbeidet 

 med én gang.  

SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE ARBEIDSMILJØ
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

FARESIGNAL – TRAKASSERING 

• Ubehagelige kommentarer, bevegelser eller fysisk kontakt. 

• Visning av eksplisitte seksuelle eller støtende bilder eller annet materiale. 

• Seksuelle eller støtende vitser eller kommentarer. 

• Fremstilling av dem som trakasserer, som ofre, eller av offeret som sutrete.

Q  I pausene på jobben forteller min overordnede og mange av kollegene mine vitser 

 med en seksuell undertone, noe jeg opplever som veldig støtende. Jeg har ikke 

 klaget på det, fordi jeg vet at de kommer til å be meg passe mine egne saker eller  

 si at jeg er for nærtakende. Har de rett? 

A   Nei, de tar feil. Støtende, seksuelt ladede vitser, også i private samtaler som kan 

 overhøres av andre, kan være en form for trakassering. Først bør du prøve å snakke

 med kollegene dine eller din overordnede.  Hvis dette ikke fører frem, eller hvis du 

 mener at dette kan føre til represalier eller andre problemer, kan du snakke med en

 HR-ansvarlig eller kontakte Chief Compliance Officer.   

Q
 Av og til mottar jeg e-poster som jeg opplever støtende. Jeg sletter dem,  

 men burde jeg ta det videre?

A  Du behøver ikke å rapportere upassende e-poster som du mottar fra andre enn 

 ansatte i Aibel, under forutsetning av at du umiddelbart sletter e-posten og ikke  

 viser eller sender den til noen andre. Hvis e-posten er fra en ansatt i Aibel, bør du 

 kontakte din overordnede eller Chief Compliance Officer.

Aibel skal overholde personvernlovgivningen 

overalt hvor vi gjør forretninger. Hensikten med 

personvernregelverket er å sørge for at den 

enkelte selv kan bestemme hva hans eller hennes 

personopplysninger skal brukes til, og å stille 

krav til hvordan selskapene samler inn og 

behandler personopplysninger. Aibel følger EUs 

generelle personvernforordning (GDPR) og annet 

relevant regelverk, og ønsker å beskytte 

personvernrettighetene til medarbeidere og 

tredjeparter over hele verden.    

Bruk rapporteringskanalen WhistleB til å varsle 

oss om brudd på personvernbestemmelsene; se 

også vår personvernpolicy for ansatte or 

personvernpolicy for eksterne lesere. 

VERN AV 
PERSONOPPLYSNINGER
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Kundenes suksess er vår suksess. Det betyr at det er helt avgjørende for oss å ta vare 
på våre kunder gjennom høy ytelse, gjensidig tillit, kompetanse og teknologi og ved å 
involvere våre leverandører og partnere.

VÅR STANDARD

Aibel forplikter seg til å tilby kunder og 

forretningspartnere produkter og tjenester av 

høy kvalitet. Hos Aibel forplikter vi oss til å levere 

det riktige produktet – og et produkt av rett 

kvalitet – til rett tid, hver gang. Vi vil ha kvalitet 

i alt vi gjør. Som en viktig del av innsatsen vår 

for på en ansvarlig måte å levere verdi til kundene 

våre krever vi at også forretningspartnerne 

og leverandørene våre følger våre 

kvalitetsstandarder.

VI BRYR OSS OM 
KUNDENE VÅRE  

VI ØNSKER Å LEVERE HØY KVALITET

DE ANSATTES ANSVAR  
Modellen Quality in Execution er vår metode for å sikre kvalitet og skal brukes i forbindelse med alle 

aktiviteter, oppgaver og prosjekter.

Aibels Styringssystem W3 er i samsvar med og sertifisert etter den gjeldende internasjonale standarden for 

kvalitetsstyringssystemer (ISO 9001: 2015).

Definere oppgave 
og utrede riskio

Sjekke
krav

Håndtere 
risiko

Gjennomføre 
med presisjon

Evaluere for
å lære

VÅR STANDARD

Aibel tror på frie og rettferdige markeder. 

Vi konkurrerer på en lovlig og etisk forsvarlig 

måte på grunnlag av kvaliteten på produktene 

og tjenestene våre. Vi er opptatt av å etterleve 

konkurranselovgivningen i alle markedene vi 

opererer i. 

DE ANSATTES ANSVAR 

• Vi skal ikke inngå avtaler med konkurrenter 

om priser eller markedsdeling. 

• Vi skal ikke inngå avtaler med kunder, 

leverandører, konkurrenter eller andre for på 

urettmessig vis å begrense konkurransen.  

• Vi skal ikke påføre konkurrenter tap av 

omdømme. 

• Vi skal ikke dele informasjon om våre kunder 

og andre tredjeparter, om prissetting eller om 

markedsstrategier med konkurrenter. 

• Vi skal ikke diskutere innhold i anbud med 

konkurrenter. 

• Vi skal ikke inngå avtaler om felles innkjøp 

uten å ha diskutert det med juridisk avdeling 

på forhånd, siden felles innkjøp i mange 

tilfeller kan være i strid med 

konkurranselovgivningen. 

• Hvis du er usikker på hva som er riktig, må du 

snakke med juridisk avdeling eller Chief 

Compliance Officer. 

 

BID RIGGING

Med «bid rigging» – ulovlig anbudssamarbeid –  

menes samordning mellom konkurrenter av priser 

eller andre vilkår i anbud, fordeling av anbud eller 

samordnet opptreden i anbudsprosesser. «Bid 

rigging» er strengt forbudt under alle 

omstendigheter.

ETTERLEVELSE AV 
KONKURRANSELOVGIVNINGEN
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

 Q  Jeg er usikker på dette med 

 konkurranse. Hva må jeg vite 

 eller gjøre? 

A   Disse sakene kan være svært 

 kompliserte. Det viktigste man 

 skal huske på, er at avtaler eller 

 samarbeid som begrenser 

 konkurransen, er forbudt.  

 Heldigvis er det ikke sannsynlig 

 at du som ansatt vil bli involvert i 

 saker som gjelder brudd på 

 konkurranselovgivningen. Men 

 hvis du blir usikker på rollen din, 

 eller på hva du skal gjøre, bør du 

 ta det opp med din overordnede, 

 snakke med den juridiske  

 avdelingen eller ringe Chief 

 Compliance Officer.

Konkurranselovgivningen er kompleks og kan 

påvirke Aibels forretninger på mange måter, 

herunder med hensyn til leverandører, produksjon 

og salg. Brudd på konkurranselovgivningen kan 

få alvorlige konsekvenser for Aibel og de ansatte 

som er involvert. Aibel kan bli ilagt store bøter, 

avtaler kan bli erklært ugyldige, og det kan 

komme erstatningskrav fra kunder og andre 

tredjeparter. I noen jurisdiksjoner kan også de 

ansatte personlig idømmes bøter og/eller 

fengselsstraff. 

HVA DU SKAL GJØRE HVIS 
KONKURRANSEMYNDIGHETENE 
SETTER I GANG UNDERSØKELSER 

Konkurransemyndighetene kan skrive eller ringe 

til Aibel og be om informasjon om Aibels 

forretninger, pågående fusjoner og oppkjøp i 

bransjen, generelle markedsspørsmål eller antatte 

brudd på konkurransereglene. Du skal alltid 

kontakte juridisk direktør eller en annen i den 

juridiske avdelingen med én gang hvis du mottar 

slike forespørsler om informasjon. Hvis 

konkurransemyndighetene mistenker brudd 

på konkurranselovgivningen, kan de også 

komme på uanmeldte besøk til Aibels lokaler 

og til hjemmene til de ansatte. Ved uanmeldte 

besøk hos Aibel skal resepsjonen umiddelbart gi 

beskjed til juridisk direktør og be inspektørene 

fra konkurransemyndighetene om å vente i et 

møterom. 

KONFIDENSIELL INFORMASJON 
FRA TREDJEPARTER

VÅR STANDARD

Vi respekterer den konfidensielle og proprietære 

informasjonen til tredjeparter, og vi bruker ikke 

uetiske eller ulovlige fremgangsmåter for å få 

tak i konfidensiell informasjon eller proprietære 

data som tilhører andre. 

DE ANSATTES ANSVAR 

Det hender at Aibels ansatte mottar sensitiv 

forretningsinformasjon fra konkurrenter eller 

andre markedsaktører. Hvilken reaksjon som er 

hensiktsmessig, kan bare bestemmes fra sak til 

sak, så hvis det oppstår en slik situasjon, må du 

umiddelbart slutte å lese og rapportere forholdet 

til juridisk direktør eller Chief Compliance Officer. 
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

EKSEMPLER PÅ SITUASJONER SOM GJELDER KONFIDENSIELL 
INFORMASJON FRA EN TREDJEPART:  

• Du skal ikke ta imot eller gå gjennom konfidensiell informasjon som 

tilhører andre, uten at det foreligger en skriftlig taushetsavtale. 

• Spredning og håndtering av konfidensiell informasjon som tilhører 

andre, og som er lovlig anskaffet, skal gis samme vern som Aibels egen 

konfidensielle informasjon. 

• Hvis du kommer over konfidensiell informasjon fra en kunde eller 

konkurrent, må du forhindre videre spredning av informasjonen og 

rapportere forholdet til juridisk direktør eller til Chief Compliance 

Officer umiddelbart. 

• Du skal ikke be om konfidensiell informasjon fra tredjeparter.

Q  Jeg har, uten å ha bedt om det, mottatt sensitiv prisinformasjon fra en av  

 konkurrentene våre. Hva skal jeg gjøre? 

A   Du må kontakte Chief Compliance Officer eller juridisk direktør med én gang, før det 

 blir gjort noe mer i saken. Når vi mottar slik informasjon, er det viktig at vi viser

 respekt for konkurranselovgivningen, og at vi gjør det klart at vi forventer at andre 

 deltakere i markedet opptrer på samme måte.  Dette krever hensiktsmessige tiltak

 som bare kan bestemmes fra sak til sak. Vi kan for eksempel sende et brev  

 til konkurrenten.  

VÅR STANDARD

Informasjonsutveksling mellom faktiske eller 

potensielle konkurrenter er forbudt hvis det kan 

ha en begrensende virkning på konkurransen. 

DE ANSATTES ANSVAR

• Aibel-ansatte som har kontakt med faktiske 

eller potensielle konkurrenter, må 

dokumentere at møter og telefonsamtaler har 

et legitimt formål. Det må settes opp en 

dagsorden for møter, og det må føres 

referater fra møter og telefonsamtaler.  

• Du skal ikke uttrykke deg på en måte som 

kan misforstås, i forbindelse med 

konkurransespørsmål, markedsforhold eller 

Aibels markedsatferd.

• Du skal ikke bringe videre forretningsmessig 

sensitiv informasjon eller informasjon som 

kan brukes til å forutse Aibels fremtidige 

opptreden i markedet.  

• Du skal ikke ta initiativ til samarbeid med 

faktiske eller potensielle konkurrenter som 

direkte eller indirekte påvirker Aibels eller 

konkurrenters markedsatferd eller 

markedstilgang, uten å ta det opp med 

juridisk direktør eller Chief Compliance 

Officer på forhånd. 

• Merknad: Vær alltid oppmerksom på 

situasjoner der andre kan få tilgang til 

taushetsbelagt informasjon, som når du 

snakker i mobiltelefonen på flyplassen, når du 

jobber på den bærbare datamaskinen, eller 

når du snakker i telefonen med høyttaleren 

på. 

KONFIDENSIALITET OG KORREKT 
KONTAKT MED KONKURRENTER
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Q  Vi har en leder som er relativt nyansatt. Hun jobbet tidligere for en konkurrent,  

 og i går fortalte hun oss at hun hadde konfidensiell markedsinformasjon fra et

 prosjekt hun jobbet med i den forrige jobben. Informasjonen kan være nyttig for oss.

 Kan vi bruke den? 

A   Nei, det kan dere ikke. Vi respekterer andres informasjon – inkludert informasjon som 

 tilhører konkurrenter. En generell regel er at vi aldri skal benytte oss av konfidensiell  

 proprietær informasjon fra et annet foretak uten at dette foretaket uttrykkelig har

 gitt tillatelse til dette. Og det er selvsagt alltid forbudt å bruke ulovlige eller uetiske 

 fremgangsmåter som uriktig fremstilling, bedrageri, spionasje eller bestikkelser for å 

 få ut konfidensiell eller proprietær informasjon fra konkurrenter.

SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

Aibel ønsker å være et attraktivt selskap – ikke bare for kunder og andre forretningspartnere, 
men også for våre egne ansatte og våre eiere. Derfor bryr vi oss om våre aksjonærer, 
gjennom verdiskaping, ansvarlighet, forutsigbarhet og lydhørhet.

VÅR STANDARD

Alle ansatte i Aibel må unngå å komme i 

interessekonflikt – eller tilsynelatende komme i 

interessekonflikt – i sitt arbeid for selskapet.  Vi 

har en grunnleggende forpliktelse til å ta 

forretningsbeslutninger for Aibel som er 

fornuftige og upåvirket av personlige interesser. 

En interessekonflikt foreligger når personlige 

interesser kommer, eller ser ut til å komme, i 

konflikt med en uavhengig vurdering på vegne av 

Aibel. Interessekonflikter betraktes som en form 

for korrupsjon. Du må aldri bruke din posisjon i 

Aibel til upassende personlig vinning eller fordel 

for deg selv, et familiemedlem eller en venn.

Siden det er umulig å beskrive enhver potensiell 

interessekonflikt, stoler Aibel på at hver enkelt av 

oss utøver fornuftig skjønn, ber om råd og 

overholder så høye standarder for etikk og 

integritet som mulig.

DE ANSATTES ANSVAR

Hvis du får vite om en faktisk eller potensiell 

interessekonflikt, må du umiddelbart fortelle om 

dette til dine overordnede eller Chief Compliance 

Officer.

Ansatte må informere om styreverv i andre 

selskaper til sine nærmeste overordnede og til 

Chief Compliance Officer.   

VI BRYR OSS OM 
AKSJONÆRENE VÅRE

INTERESSEKONFLIKTER  
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

MULIGE SITUASJONER 
MAN MÅ HUSKE PÅ

• Unngå situasjoner der du kan bli involvert i å 

ansette eller lede en nær slektning.  

• Ikke bruk stillingen hos Aibel eller 

konfidensiell informasjon som du har fått 

gjennom jobben, til personlig vinning. 

• Ikke la personlige forhold til leverandører 

påvirke forretningsbeslutninger på en 

upassende måte.  

• Ikke ta imot gaver eller bevertning som kan 

sette deg i takknemlighetsgjeld – eller som 

kan se ut til å gjøre det. 

• Unngå enhver interessekonflikt – også 

tilsynelatende interessekonflikter. 

• Fortell alltid din overordnede om faktiske 

eller potensielle interessekonflikter. 

• Ta alltid forretningsbeslutninger som er til 

det beste for Aibel. 

• Husk at personlige handlinger som å ta imot 

gaver eller bevertning fra en leverandør kan 

føre til interessekonflikter.  

• Hvis en kunde eller leverandør av Aibel 

ansetter et av dine familiemedlemmer, må du 

informere om dette til din overordnede og til 

lederne i prosjektene du deltar i, og sikre at 

det blir satt i verk egnede tiltak for å unngå  

 

 

 

at du kan mistenkes for å være i en 

interessekonflikt. 

• Du skal ikke akseptere ansettelse eller noen 

form for godtgjørelse fra en kunde eller 

leverandør av Aibel. 

• Ansatte kan ikke si ja til styreverv som er 

tidkrevende, eller som de blir betalt for, uten 

samtykke fra Chief Compliance Officer og 

konsernsjef.

Q  Min overordnedes venn er rørdesignkonsulent. 

 Hver gang vi trenger hjelp til design, ringer

 min overordnede vennen sin, og han får alltid 

 jobben. Vennen gjør en god jobb, men jeg har

 alltid lurt på om dette er riktig. 

A   Din overordnedes fremgangsmåte skaper 

 inntrykk av at det foreligger en interesse- 

 konflikt. Men det kan være at du ikke har alle 

 fakta. Det kan hende at vennen til lederen din

 er godkjent leverandør og har gått gjennom

 alle nødvendige utvelgelses- og godkjennings-

 prosesser. Du bør diskutere saken med din

 overordnede. Hvis det er vanskelig, må du 

 kontakte Chief Compliance Officer.

Q
 Jeg har investert i et selskap som er  

 leverandør til Aibel. Det er en god investering,

 men jeg er usikker på om investeringen er 

 lovlig.

A  Investeringer hos en kunde eller leverandør av 

 Aibel kan, med mindre foretaket er børsnotert

 og din eierandel er på mindre enn 2 %, gi 

 opphav til en interessekonflikt. Slike  

 investeringer skal tas opp med din  

 overordnede eller Chief Compliance Officer. 

Merknad: I spesielle tilfeller kan også en eierandel på 

mindre enn 2 % i et børsnotert selskap gi opphav til en 

interessekonflikt. Hvis dette er tilfelle, må investeringen 

meddeles din overordnede eller Chief Compliance Officer. 
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VÅR STANDARD

Formålet med IT- og informasjonssikkerhet er 

å sikre konfidensialitet, beskytte informasjon 

mot tyveri og redusere risikoen for sikkerhets-

hendelser. Alle ansatte og alle som opptrer 

for eller på vegne av Aibel, må bidra til å 

opprettholde IT-sikkerheten, dvs. beskytte 

konfidensialiteten til Aibels proprietære og 

konfidensielle informasjon og data, inkludert 

immaterielle rettigheter, og holde denne 

informasjonen konfidensiell og sikker.

Aibels eiendeler må behandles på en korrekt 

måte og bare brukes til tilsiktede formål. Generelt 

er Aibels eiendeler bare tiltenkt forretningsformål, 

men sporadisk personlig bruk som lokale 

telefonsamtaler, korrekt personlig bruk av e-post, 

og kopiering, utskrifter og bruk av datamaskiner 

i liten skala er tillatt.

Alle fysisk eiendeler, inkludert utstyr og rekvisita, 

må beskyttes mot misbruk, skader, tyveri eller 

annen upassende håndtering. 

 DE ANSATTES ANSVAR

For å sikre korrekt oppbevaring og bruk av 

eiendeler og proprietær informasjon til det beste 

for selskapet og aksjonærene har du ansvar for:  

• Å holde proprietær informasjon konfidensiell 

og sikker; du må med andre ord beskytte 

passord ditt og datamaskinen din.  

• Ikke å avsløre konfidensiell eller proprietær 

informasjon uten at du har myndighet til å 

gjøre det. 

• Ikke å fjerne selskapets utstyr fra anleggene 

våre av annet enn forretningsårsaker, uten 

forhåndsgodkjenning fra din overordnede. 

  

• Å bruke e-post og internett forsiktig, ikke å 

åpne e-post fra mistenkelige adresser og kun 

klikke på lenker du vet er sikre. 

 

• Å rapportere alle forsøk på brudd på 

IT-sikkerheten. 

• Å bruke informasjonssystemene, inkludert 

e-post, i henhold til IT Security Policy. 

• Ikke å bruke Aibels eiendeler til ulovlige  

eller uetisk formål.  

• 

• Hei 

 

 

 

KORREKT BRUK AV 
INFORMASJONSSYSTEMET  

E-postsystemet og datamaskinen din er Aibels 

eiendom og er beregnet kun for forretnings-

formål. Sporadisk, korrekt personlig bruk av 

datamaskinen og e-postsystemet er tillatt hvis 

det ikke kommer i veien for utførelsen av jobben 

din og du lagrer personlige data i en mappe 

merket «privat». E-postsystemet eller Aibels 

datamaskiner skal ikke brukes til personlige 

kommersielle formål eller ulovlige formål. 

Det er forbudt å sende uønskede masse-e-poster, 

kjedebrev eller moro-e-poster fra en Aibel- 

e-postkonto. Det samme gjelder e-post som 

inneholder virus og annen skadelig programvare. 

E-postsystemet skal ikke brukes til å opprette 

eller distribuere forstyrrende eller støtende 

meldinger, inkludert støtende kommentarer om 

rase, kjønn, funksjonshemninger, alder, seksuell 

orientering, religiøse og politiske overbevisninger 

eller nasjonal opprinnelse. 

Ikke send konfidensiell informasjon til 

e-postmottakere eller printere som ikke er under 

oppsyn.

Les IT Security Policy for mer informasjon. 

BESKYTTELSE AV EIENDELER 
OG IT-SIKKERHET

• Å sørge for at du er kjent med 

Aibels retningslinjer for sosiale 
medier, som du finner i 

personalhåndboken. 
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

Med konfidensiell og proprietær informasjon 

menes blant annet følgende: 

• Immaterielle rettigheter, inkludert 

bedriftshemmeligheter, hemmelige prosesser 

og informasjon vedrørende tidligere, nye eller 

fremtidige produkter og tjenester. 

• Pris- og kostnadsinformasjon. 

• Produksjonsteknikker og -prosesser eller 

annen forskningsrelatert og teknisk 

informasjon som ikke er allment kjent. 

  

 

• Salgs- og markedsføringsdata. 

• Informasjon om aktuelle eller potensielle 

kunder eller leverandører. 

• Annen ikke-offentlig informasjon som kan 

være skadelig for Aibel eller nyttig for 

konkurrenter av Aibel hvis den blir avslørt. 

• Informasjon som ville gitt en uautorisert 

bruker et konkurransefortrinn som 

vedkommende ellers ikke ville hatt tilgang til. 

VÅR STANDARD

Bokføring og regnskaper må alltid føres på en 

sannferdig måte og i samsvar med relevante 

lovfestede krav.  All økonomisk informasjon må 

være korrekt, registrert og gjengitt i samsvar med 

allment aksepterte regnskapsprinsipper.  

Unnlatelse av nøyaktig og komplett bokføring og 

regnskapsførsel er et brudd på Aibels retnings-

linjer. Det er ingenting som kan rettferdiggjøre 

forfalskning av regnskapsinformasjon eller uriktig 

fremstilling av fakta. Denne typen atferd kan 

utgjøre svindel og kan føre til sivil- og 

strafferettslig ansvar for deg og Aibel.

Aibel forplikter seg til å utøve sin virksomhet i 

samsvar med et effektivt system med 

internkontroll av den økonomisk rapporteringen. 

Slik internkontroller er implementert for å sikre: 

• At transaksjoner utføres i samsvar med 

ledelsens allmenne eller spesifikke 

autorisasjon. 

 

• At transaksjoner bokføres på en slik måte  

at det kan utarbeides riktige regnskaper  

til rett tid. 

• At selskapets eiendeler beskyttes.

DE ANSATTES ANSVAR

Det er den enkelte ansattes ansvar å sette seg inn 

i kravene som er relevante for hans eller hennes 

stilling, og å følge prosedyrene som er relatert til 

disse kravene.

De ansatte skal kontakte relevant prosess-

ansvarlig umiddelbart ved mistanke om at en 

kontrollmekanisme ikke er egnet til å avdekke 

eller forhindre unøyaktighet i bokføringen, 

misbruk, svinn eller svindel. Hvis du er usikker 

på gyldigheten av en postering eller økonomisk 

prosess eller mener at du blir bedt om å opprette 

falske eller villedende posteringer, data eller 

rapporter, det være seg økonomiske eller ikke-

økonomiske, må du kontakte din nærmeste 

overordnede eller Chief Compliance Officer. 

Alle må samarbeide fullt ut med revisorer 

og svare på spørsmål de måtte ha, legge 

frem dokumentasjon de ber om, og klargjøre 

transaksjoner og rapporterte data de spør om.

NØYAKTIG BOKFØRING OG 
REGNSKAPSFØRSEL
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE REPRESENTASJON, 

BEVERTNING 
OG GAVER

Du må skaffe godkjenning fra en person med 

riktig autorisasjonsnivå hver gang du skal utføre 

en transaksjon, og forsikre deg om at 

transaksjonen registreres på en nøyaktig og 

sannferdig måte. Det er ditt ansvar å sørge for at 

all dokumentasjon du utarbeider, inkludert krav 

om refusjon av utgifter og timelister, er nøyaktig 

og korrekt. 

Du kan lese dokumentene  Delegation of 
Authority (DoA) og Internal Control over 
Financial Reporting for mer informasjon.

Aibel skal utføre all bokføring og regnskapsførsel 

i samsvar med alle gjeldende lover og regler 

overalt hvor selskapet opererer. Aibel skal, 

innenfor slike rammeverk, oppbevare de 

dokumenter selskapet trenger fra et kommersielt 

perspektiv, og sørge for at destruksjon av 

dokumenter skjer i henhold til gjeldende 

bestemmelser om taushetsplikt. Selskapet har 

utarbeidet et sett krav til oppbevaring av 

regnskapsmateriale som alle ansatte må følge. 

Spesielle omstendigheter som gjør det nødvendig 

med fortsatt oppbevaring av dokumenter/

informasjon, må vurderes fra sak til sak.

I tillegg må du huske følgende:

• Dokumentasjon skal alltid oppbevares på en 

slik måte at den er sikret og beskyttet. 

• Dokumentasjon skal klassifiseres og lagres i 

samsvar med gjeldende retningslinjer. 

• Regnskapsmateriell skal bare avhendes i 

samsvar med våre retningslinjer. 

• Hvis du blir oppmerksom på rettssaker, 

undersøkelser eller revisjoner, må du avbryte 

destruksjon av dokumenter og avklare videre 

behandling med din overordnede eller juridisk 

direktør. 

• Hvis du bytter jobb eller slutter å jobbe hos 

Aibel, må du overlate relevant 

regnskapsmateriell til andre. 

Les Policy on Document Retention for mer 

informasjon.

VÅR STANDARD

Pleie av forhold til leverandører og kunder er en 

viktig del av forretningsvirksomheten vår. I visse 

tilfeller kan det være akseptabelt å gi eller motta 

representasjon, bevertning og gaver av begrenset 

verdi.  

Representasjon, bevertning og gaver kan skape 

interessekonflikter eller et inntrykk av manglende 

objektivitet. Slike ytelser kan også brukes som 

bestikkelser. Selv om intensjonen ikke er 

korrupsjon, er det en risiko for at mottakeren blir 

påvirket på upassende vis. Alle forsøk på å 

påvirke en person gjennom å tilby eller akseptere 

representasjon, bevertning eller gaver for å skaffe 

forretninger til eller fra Aibel er strengt forbudt.

Alle utgifter til gaver, representasjon og 

bevertning må være i samsvar med gjeldende lov 

og akseptabel god forretningsskikk, og de må 

bokføres nøyaktig. 

Aibel er sterkt imot alle former for korrupsjon og 

vet at mange jurisdiksjoner der vi har virksomhet, 

er spesielt opptatt av bestikkelser av offentlige 

tjenestemenn.  Derfor er Aibel spesielt 

oppmerksomme når det gjelder representasjon, 

bevertning eller gaver til offentlige tjenestemenn. 

Dette er dekket i et kapittel nedenfor. 

DE ANSATTES ANSVAR

Representasjon, bevertning og gaver i 

forbindelse med Aibels forretninger, bortsett 

fra representasjon, bevertning og gaver av liten 

verdi som gis i forbindelse med forretningsmøter, 

er forbudt uten forutgående skriftlig godkjenning 

fra Chief Compliance Officer eller din nærmeste 

overordnede. 

Søknader må være registrert og godkjent i 

Hospitality-portalen før arrangementet 

finner sted.

Upassende, overdådige eller dyre gaver eller 

bevertning er strengt forbudt i alle tilfeller. Aibel 

har innført et system for godkjenning av gaver og 

bevertning over visse verdier, men det innebærer 

ikke at gaver og bevertning av lavere verdi alltid 

kan godtas. Om representasjonen kan godtas, må 

vurderes i lys av lokale lover og de konkrete 

omstendighetene. 

I Hospitality-portalen og på compliance-området 

på Aibels intranett Inside finner du 

mer informasjon om dette emnet og gjeldende 

godkjente verdier knyttet til representasjon, 

gaver og bevertning. Hospitality-portalen

er tilgjengelig for alle ansatte. Compliance-

avdelingen foretar revisjoner og kontroller 

av portalen. 

Q  Avdelingen min har snart ikke
 mer lagringsplass.  Er det  
 nødvendig å ta papirkopier av
 elektronisk lagrede dokumenter?   

A   Det er vanligvis ikke nødvendig  
 å beholde mer enn én fysisk eller
 elektronisk versjon av et endelig 
 dokument og/eller en kontrakt.
 Personen med ansvar for en
 transaksjon skal sikre at alle
 endelige dokumenter og 
 kontrakter blir oppbevart, og at
 dokumentene blir lagt til i den
 aktuelle dokumentdatabasen. 
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

Forhåndsgodkjenning er ikke nødvendig 
i disse tilfellene:   

• En lunsj eller middag som ikke er av en verdi 

som overstiger det Aibel-godkjente beløpet, 

blir servert som en del av et forretningsmøte 

på møtestedet, og bevertningen gir ikke 

opphav til noen interessekonflikt. 

• Ytelsen er en gave i form av en 

reklameartikkel av en verdi som ikke 

overstiger det Aibel-godkjente beløpet, og 

med logoen til leverandøren, og gir ikke 

opphav til noen interessekonflikt. 

 

Vær spesielt oppmerksom på følgende 
situasjoner når det gjelder representasjon, 
bevertning og gaver:  

• Det blir gjort et forsøk på få Aibel til å foreta 

seg noe som vil gi mottakeren urettmessige 

fordeler.  

• Det blir gjort et forsøk på å få noen til å 

utføre en handling som er forbudt i henhold 

til gjeldende lover og regler eller disse etiske 

retningslinjene. 

• Ytelsen gis for å oppnå urettferdige 

konkurransefordeler ved å påvirke en 

beslutning på en upassende måte, eller den 

gis for å få tilgang til konfidensiell, proprietær 

informasjon.  

• Aibel er involvert i en anbudsprosess og en 

tilbudsevaluering.

I disse tilfellene er det ikke akseptabelt å gi eller 

motta representasjon, bevertning eller gaver av 

noen verdi. Og alle slike tilbud om representasjon, 

bevertning og gaver må umiddelbart rapporteres 

til juridisk direktør eller Chief Compliance Officer.

Eksempler på representasjon, bevertning og gaver 
som er forbudt under alle omstendigheter: 

• Betaling i kontanter. 

• Invitasjoner til overdådige middager eller 

andre typer bevertning. 

• Ekstravagante typer bevertning, som 

luksusferiesteder. 

• Betaling av utgifter på shoppingturer. 

• Betaling av utgifter til turer som ikke har 

direkte tilknytning til et forretningsformål.

Spesielt for Singapore  
Lovgivningen i Singapore setter svært lave 

grenser for aksept av gaver, representasjon og 

bevertning. Ingen Aibel-virksomhet i Singapore 

skal gi eller ta imot gaver eller bevertning uten 

forhåndsgodkjenning fra Chief Compliance 

Officer. Sørg for at du er informert om de 

spesifikke kravene hvis du arbeider i eller 

besøker Singapore på vegne av Aibel.

MER OM 
HOSPITALITY-REGISTERET  

Alle forespørsler om forhåndsgodkjenning for å 

motta eller gi bevertning, gaver eller 

representasjon må sendes inn gjennom Aibels 
Hospitality-portal. Forespørsler vil bli håndtert og 

godkjent/avslått av relevante personer og 

avdelinger. Portalen er også tilgjengelig utenfor 

Aibels nettverk på https://webapps.aibel.com

Når du gir representasjon, bevertning eller gaver 

underlagt forhåndsgodkjenning på vegne av 

Aibel, må du ha godkjenning fra Chief 

Compliance Officer. 

Når du mottar representasjon, bevertning eller 

gaver underlagt forhåndsgodkjenning, må den 

høyest rangerte medarbeideren som deltar på 

arrangementet, ha fått godkjenning fra sin 

overordnede. Chief Compliance Officer mottar 

også melding fra portalen. 

Informasjonen i forespørselen må gi en egnet 

beskrivelse av mottakere, arrangement, verdi, 

innhold, forretningsårsaker og andre forhold 

rundt bevertningen, gaven eller representasjonen 

det bes om godkjenning av. Forespørsler som 

mangler nødvendig informasjon, kan ikke 

godkjennes. Representasjonsutgifter som 

mangler forhåndsgodkjenning, kan ikke 

refunderes. 

Hospitality-registeret skal også brukes for interne 

arrangement der kostnadene dekkes av Aibel. 

Ansatte må sikre at de er kjent med den nye 

arbeidsinstruksen for sosiale arrangement. 

Hvis du vil ha informasjon om gjeldende regler og 

begrensninger, kan du se Inside eller gå inn på 

Hospitality-portalen.
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TILBUD OM REPRESENTASJON, 
BEVERTNING OG GAVER TIL 
OFFENTLIGE TJENESTEMENN

Hvordan offentlig tjenestemann defineres i 

korrupsjonslovgivningen, varierer fra land til 

land. I tillegg til lokale lover som definerer 

hvorvidt noen er offentlig tjenestemann eller 

ikke, forplikter Aibel seg til å følge OECD-

konvensjonen om bekjempelse av bestikkelser 

av utenlandske offentlige tjenestemenn i 

internasjonale forretningstransaksjoner, den 

britiske Bribery Act og den amerikanske FCPA, 

alt etter hva som er relevant. Formålet med disse 

regelverkene og med konvensjonen er å forby 

betaling til utenlandske offentlige tjenestemenn 

eller til andre personer for å få dem til å handle 

på en upassende måte slik at man beholder 

forretningsmuligheter. 

Du må ikke tilby representasjon, bevertning eller 

gaver til en offentlig tjenestemann hvis det er 

utlyst et offentlig anbud. Under enkelte, særlige 

omstendigheter kan representasjon, bevertning 

eller gaver tilbys offentlige tjenestemenn. 

Eksempler på vanlig tillatte unntak:

• En liten gave eller et gavekort etter at 

kjøpsavtalen er i havn. 

• Reklamegjenstander som paraplyer, 

skyggeluer, penner og kalendere som har 

Aibels logo.

• servering av mat under forretningsmøter og 

-forhandlinger. 

• Reiseutgifter når et besøk til et av Aibels 

anlegg er nødvendig for å vise frem Aibels 

tekniske muligheter, eller når kontrakten 

krever opplæring ved et av Aibels anlegg

I alle tilfeller kreves skriftlig forhåndsgodkjenning 

fra Chief Compliance Officer for representasjon, 

bevertning eller gaver som tilbys offentlige 

tjenestemenn eller familiemedlemmer eller nære 

forretningspartnere til en offentlig tjenestemann, 

uansett verdi. Det eneste unntaket fra denne 

regelen er måltider og forfriskninger til en verdi 

som ikke overstiger det Aibel-godkjente beløpet 

(som du finner i Hospitality-portalen), og som 

tilbys en offentlig tjenestemann i forbindelse med 

et møte i Aibels lokaler.  

POLITISKE BIDRAG

Aibel gir ikke bidrag til politiske partier, 

kandidater eller politiske kampanjer. Aibels 

ansatte blir verken oppmuntret til eller frarådet å 

gi politiske bidrag, men må gi eventuelle bidrag i 

eget navn, på egne vegne, og ikke som 

representanter for selskapet.  
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

Q  En av leverandørene våre har sendt meg en flaske vin til jul. Kan jeg beholde den? 

A   Nei, da dette ikke er reklame eller en reklamegjenstand, kan du ikke beholde vinen 

 om du ikke har skriftlig samtykke fra din overordnede og registrerer det i  

 representasjonsportalen. Din overordnede skal kun godkjenne mottak av  

 gaver der det er klart at gaven ikke vil skape, eller gi inntrykk av å skape,  

 en interessekonflikt.         

Q
 Jeg er invitert til et teambuilding-arrangement av en kunde. Arrangementet koster 

 trolig mer enn det Aibel-godkjente beløpet. Jeg mener det er en god idé å bli med,

 for vi skal samarbeide tett med kunden de neste månedene på et prosjekt, og det  

 vil være en fordel å bli bedre kjent med dem. Kan jeg bli med på arrangementet?

A  Du kan bare bli med hvis du får godkjenning fra din overordnede.  Før din  

 overordnede samtykker, må han/hun være sikker på at teambuilding-arrangementet 

 ikke omfatter overdådig eller dyr bevertning, og at arrangementet vil styrke 

 forholdet mellom partene og derfor ha nytteverdi for selskapet. Din overordnede  

 må også sjekke i Hospitality-portalen at din deltakelse i et slikt arrangement  

 med denne kunden ikke er gjentakende og dermed kan skape eller  

 gi inntrykk av å skape en interessekonflikt.

Q  En av våre største kunder er et norsk selskap som er majoritetseid av staten.   

 Er de ansatte i selskapet å anse som offentlige tjenestemenn?     

A   Etter norsk lov skal ansatte i et statseid selskap ikke anses som offentlige  

 tjenestemenn dersom de ikke innehar en offentlig funksjon. Etter våre  

 retningslinjer vil de strengere reglene for bevertning av offentlige tjenestemenn  

 ikke gjelde dersom personen ikke innehar en offentlig funksjon.  

Q
 Jeg skal snart ha et stort prosjektmøte, der også ansatte fra kunden skal delta.  

 Jeg ønsker å ta med alle ut på middag om kvelden slik at vi kan bli bedre kjent.  

 Er det ok? 

A  Du må innhente en forhåndsgodkjenning fra din overordnede før en slik middag.  

 Hvis middagen koster mer per person enn det Aibel-godkjente beløpet, må du  

 også ha godkjenning fra sjefen for forretningsenheten og Chief Compliance Officer 

 gjennom Hospitality-portalen. Søknaden blir bare godkjent dersom prisen er 

 akseptabel og tiltaket er til fordel for Aibels forretningsinteresser.  
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Samfunnet rundt oss gir rammene for virksomheten. Vi er også en del av dette samfunnet, 
og vi mener at vi kan yte et positivt bidrag til det gjennom å utvise god samfunnsånd, ved 
å være ledende innen forretningsetikk, ved å være en attraktiv arbeidsgiver og å 
engasjere oss i bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.  

VÅR STANDARD 
Bedrifters samfunnsansvar handler om hvordan 

velstand oppstår, og hvordan forretningslivet 

påvirker mennesker, miljøet og samfunnet. 

Aibel tar som ansvarlig selskap hensyn til 

dette og ser på oss selv som et selskap 

med god samfunnsånd. Vi mener at vi gjennom 

forretningsvirksomheten vår gir et viktig 

og positivt bidrag til samfunnet. Vi anerkjenner 

etisk forretningspraksis og har nulltoleranse 

for korrupsjon som et sentralt aspekt når det 

gjelder bærekraft. Vi er også klar over at det er 

samfunnet som gir oss de rammene som gjør at 

vi kan drive virksomheten vår. Vi mener derfor 

at vi har et ansvar for å fortsette å forsyne 

samfunnet med verdiskapende tjenester, jobber 

og forretningsmuligheter.

Arbeidet med å beskytte det naturlige miljøet, helsen og sikkerheten til våre ansatte og samfunnene 

vi opererer i, er noe av det vi er aller mest opptatt av som selskap. At vi skal bidra til en 

bærekraftig utvikling, er tatt inn som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer 

og beslutningsprosesser. 

Aibel ønsker å bidra til å minimere miljøvirkningen av aktivitetene våre. Alle våre forretningsenheter 

har som policy å gjøre alle rimelige anstrengelser for å redusere bruken av ressurser, inkludert energi, 

vann og råmaterialer. Dette er et område der vi alle må gjøre en innsats. Vi innser også at vår 

viktigste miljøvirkning vil komme i samspillet med kundene våre. Ved å bruke miljøkompetansen 

vår og samarbeide med kundene våre kan vi utforme prosjektene våre slik at de positive 

nettovirkningene på klimaet øker. 

Aibel er sertifisert i henhold til den globale miljøstandarden ISO 14001. 

VI BRYR OSS OM 
SAMFUNNET RUNDT OSS

SAMFUNNSANSVAR 
OG MENNESKERETTIGHETER

MILJØ/BÆREKRAFT

Aibel har skrevet under på FNs Global Compact, 

og vi støtter de ti prinsippene om 

menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø 

og korrupsjonsbekjempelse. Vi er fast bestemt på 

å gjøre FNs Global Compact og dens prinsipper 

til en del av vår strategi, vår kultur og vår daglige 

drift, og å engasjere oss i samarbeidsprosjekter 

som fremmer FNs overordnede utviklingsmål, 

spesielt bærekraftsmålene. 

Aibel støtter videre fullt ut prinsippene i britiske 

Modern Slavery Act 2015, som omhandler slaveri 

og menneskehandel, og skal være spesielt 

oppmerksom på menneskerettighetene til dem 

som er mest utsatt for slaveri og 

menneskehandel, som kvinner, barn og 

arbeidsinnvandrere. 
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VÅRE FORPLIKTELSER 
OVERFOR SAMFUNNET    

ETTERLEVELSE 
OG KORRUPSJONSBEKJEMPELSE

• Vi respekterer lovene og 

menneskerettighetsbestemmelsene i alle 

landene der vi har virksomhet. 

• Vi bruker ikke barnearbeid i vår virksomhet. 

• Vi behandler og godtgjør alle ansatte likt og 

rettferdig. 

• Vi støtter foreningsfrihet for alle ansatte og 

retten til å være omfattet av en tariffavtale. 

 

• Vi bestreber oss på å være ledende innen 

forretningsetikk. 

• Vi jobber for å være et attraktivt selskap for 

ansatte og forretningspartnere – et selskap 

som skaper verdier, som tar ansvar, og som 

lytter. 

• Vi skal fortsette å ha en dialog med 

representanter fra lokalsamfunnet, med det 

mål å bli bedre på åpenhet og bærekraftig 

utvikling. 

• Vi vil ta ansvar for å sikre at virksomheten vår 

er i samsvar med gjeldende myndighets- og 

selskapsstandarder. 

• Vi sørger for at alle ansatte vet at de må 

respektere Aibels sterke standpunkt mot kjøp 

av seksuelle tjenester og barnepornografi. 

 

• Vi skal jobbe i samsvar med internasjonalt 

anerkjente miljøstyringsprinsipper og rette 

oss etter nasjonal miljølovgivning. 

• Vi skal jobbe ambisiøst, gjennom kontinuerlig 

forbedring, for et sunnere arbeidsmiljø og 

trygg og sikker atferd i samsvar med 

internasjonalt anerkjente 

HMS-ledelsesprinsipper og -praksiser og 

gjeldende lovgivning. 

• Vi skal håndtere, transportere og avhende 

råmaterialer, produkter og avfall på en sikker 

og miljømessig ansvarsfull måte. 

• Vi vil umiddelbart rapportere brudd på 

miljøvernlover eller Aibels retningslinjer. 

Aibel utgir en såkalt Communication on Progress 

om arbeidet med å implementere Global 

Compact-prinsippene, og utgir en årsrapport i 

tråd med GRI-standarden. Se også våre Policy on 
Human Rights, Corporate Responsibility Policy og 

vår HSSE Policy. 

VÅRE STANDARDER
Aibel har nulltoleranse for korrupsjon. Vi er sterke 

motstandere av alle former for korrupsjon og vil 

jobbe i samsvar med lover og regler om 

korrupsjon i alle land der vi har virksomhet. Ingen 

form for korrupsjon vil bli tolerert.

Aibels virksomhet reguleres av noen av de 

strengeste korrupsjonslovene i verden, inkludert 

den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act 

(FCPA) og den britiske Bribery Act.

Det er strengt forbudt:
• Å tilby eller gi noe av verdi til en agent, 

representant, mellommann eller ansatt hos et 

annet selskap eller en offentlig tjenestemann 

for å påvirke handlinger i forbindelse med 

mottakerens stilling eller i forbindelse med 

selskapets forretninger eller virksomhet. 

  

• Å tilby eller gi urettmessige fordeler som 

urettmessige provisjoner, meglerprovisjoner, 

returprovisjoner, rabatter eller annen 

godtgjørelse til en agent, representant, 

mellommann eller ansatt hos et annet selskap 

eller til en offentlig tjenestemann. 

• Å frata et annet selskap muligheten til å 

basere seg på tjenester fra ærlige og lojale 

agenter, representanter, mellommenn og 

ansatte. Derfor skal Aibel ikke tilby 

representasjon, bevertning eller gaver som er 

så store eller gjentas så ofte at ytelsene vil 

kunne gi inntrykk av upassende atferd.  

• Å tilby eller betale tilretteleggelsespenger for 

å påvirke offentlige tjenestemenn til å utøve 

funksjoner eller yte tjenester som man 

juridisk eller på annen måte har rett til. 

 

• For Aibel-ansatte å ta imot noen form for 

bestikkelse fra noen

Se vår Policy on Anti-corruption and bribery.

VELDEDIGHETSBIDRAG 
OG SPONSING

• Veldedighetsbidrag eller sponsing på vegne 

av Aibel må forhåndsgodkjennes av 

konsernsjef eller hans/hennes utpekte og 

Chief Compliance Officer. 

• Du må ikke gi veldedighets- eller 

sponsorbidrag for urettmessig å påvirke 

andre.  

• Alle veldedighetsbidrag og all sponsing som 

gis på vegne av Aibel, må regnskapsføres 

nøyaktig.
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SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

Q  Hva skjer om jeg blir truet eller tvunget til å betale en bestikkelse?  

 Hva er Aibels posisjon? 

A   Hvis en offentlig tjenestemann tvinger en Aibel-ansatt til å betale et beløp ved å true  

 den ansatte eller et medlem av hans/hennes familie med fysisk vold, kan den ansatte 

 betale beløpet som kreves. Slike utpressingspenger må imidlertid rapporteres  

 umiddelbart, muntlig eller skriftlig, til juridisk direktør eller Chief Compliance Officer.  

 Uten unntak må utpressingspenger føres nøyaktig i selskapets regnskaper.

Q
 Jeg har sendt en søknad om visum til en ambassade, men det har gått lang tid,  

 og jeg må snart reise til landet. Jeg har blitt fortalt at ambassaden kanskje behandler 

 søknaden raskere hvis jeg betaler en av de ansatte et lite beløp.  

 Kan jeg betale dette beløpet?

A  Nei, det kan du ikke. Dette er tilretteleggelsespenger, og tilretteleggelsespenger  

 er uakseptabelt etter retningslinjene våre og ulovlig i de fleste land der  

 Aibel har virksomhet.

Q  Jeg har blitt spurt av et sykehus i nærheten av kontoret om Aibel kan bidra med penger  

 til å kjøpe utstyr til sykehuset som også kan være til fordel for ansatte hos Aibels som 

 jobber i nærområdet.  Kan selskapet gi et slikt bidrag? 

A   Før en ytelse kan gis, må det være klart at dette ikke kan påvirke noen til å gi Aibel en 

 urettmessig fordel. Dernest er spørsmålet om en slik ytelse er i tråd med selskapets 

 allmenne praksis når det gjelder veldedighetsbidrag.  Til slutt vil det kreve godkjenning 

 fra konsernsjef eller hans/hennes utpekte og fra Chief Compliance Officer.     

INTEGRITETSVURDERING AV 
TREDJEPARTER OG ADMINISTRASJON 
AV FORSYNINGSKJEDE
Integritetsvurdering («integrity due diligence») av tredjeparter er en viktig del av Aibels compliance-

program og avgjørende for å sikre at alle i verdikjeden overholder de samme etiske prinsippene. Vi 

utfører vår integritetsvurdering i samsvar med de retningslinjene for beste praksis som er fastsatt i 

amerikanske Foreign Corrupt Practices Act, britiske Bribery Act og initiativet Partnering Against 

Corruption fra Verdens økonomiske forum. Vurderingen utføres av compliance-avdelingen og en 

utpekt gruppe med støtte fra forretningsenheten som ber om vurderingen. Vår tilnærming til 

integritetsvurdering av tredjeparter er risikobasert og blir overvåket kontinuerlig.

DET VI FORPLIKTER OSS TIL

• Aibel gjør bare forretninger med tredjeparter som gjør forretninger på en etisk riktig måte og ikke 

påfører Aibel strafferettslig eller annet ansvar eller skader Aibels omdømme.  

• Aibel skal ikke inngå kontrakter før det er gjennomført en aktsomhetsvurdering («due diligence») 

av tredjeparten og denne er godkjent.  

• Aibel skal ikke gjøre noe gjennom en part som handler på våre vegne, som vi ikke har lov til å gjøre 

selv. 

• Aibel forventer at selskapets leverandører iverksetter egnede tiltak for å bekrefte og kontinuerlig 

overvåke at prinsippene i våre etiske retningslinjer etterleves av leverandørenes underleverandører 

og deres underleverandører.  

• Aibel krever at leverandørene signerer etiske retningslinjer for leverandører før de går inn i et 

forretningsforhold med oss. De etiske retningslinjene for leverandører dekker de viktigste 

elementene fra disse etiske retningslinjene.  

• Om du får vite om uetisk forretningsvirksomhet hos en av Aibels leverandører, må du kontakte din 

overordnede eller compliance-avdelingen eller bruke Aibels etablerte kanaler for compliance-

rapportering.  
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ADMINISTRASJON AV FORSYNINGSKJEDE

Vi har som mål at hele forsyningskjeden vår skal 

gjennomføre og overholde den etiske standarden 

som er nedfelt i disse etiske retningslinjene. 

Samarbeid og kommunikasjon med 

leverandørene er avgjørende faktorer for å oppnå 

en ansvarlig etterlevelse i forsyningskjeden og for 

å sikre at vi velger leverandører som har evne, 

kunnskap, kompetanse og ressurser til å oppfylle 

Aibels og våre kunders krav. Aibel følger 

kontinuerlig med på hvilke nye krav som kommer 

fra våre kunder og fra myndighetene, og 

bestreber seg på, i samarbeid med våre 

leverandører, å sikre at disse kravene etterleves i 

hele forsyningskjeden. 

Enhver mistanke om brudd på disse etiske 

retningslinjene i forsyningskjeden vår må 

rapporteres umiddelbart. Alle rapporter vil bli 

undersøkt av compliance-avdelingen, med støtte 

fra innkjøp og juridisk. 

Røde flagg er forhold som kan tyde på at det 

har funnet sted ulovlig eller ukorrekt atferd, eller 

at det er økt risiko for slik atferd. I hver enkelt 

sak er det nødvendig med videre undersøkelser, 

aktsomhetsvurderinger og konsultasjoner før 

et foreslått tiltak iverksettes. Eksempler på 

røde flagg:

• Det gjøres forretninger i et land som 

oppfattes som korrupt eller som et 

høyrisikoland. 

• Det kommer påstander om at noen har 

foretatt eller sannsynligvis kommer til å 

foreta upassende utbetalinger til offentlige 

tjenestemenn. 

• Noen nekter å garantere for tidligere eller 

fremtidig etterlevelse av forretningsprinsipper 

fastsatt i lover og regler om korrupsjon, 

hvitvasking og terrorisme, eller vegrer seg for 

å svare på spørsmål i forbindelse med 

aktsomhetsvurderinger. 

• Det legges frem utilstrekkelig, unøyaktig eller 

tvilsom informasjon.  

• Myndighetene har igangsatt formell eller 

uformell etterforskning, eller det foreligger en 

domfellelse. 

• Det antydes at man ikke trenger å følge lover 

og regler eller Aibels retningslinjer. 

• Det antydes at ellers ulovlig atferd er 

akseptabel fordi dette er skikk og bruk i dette 

landet. 

• Man har ikke etablert dekkende programmer 

for etterlevelse av lover, regler og 

retningslinjer eller etiske retningslinjer, eller 

man nekter å utarbeide slike.

• Det brukes skallselskaper. 

• Det foreligger forhold eller nært vennskap 

med en offentlig tjenestemann. 

• Man nekter å identifisere en hovedmann eller 

reell eier. 

• En offentlig tjenestemann ber om, insisterer 

på eller krever at en bestemt part, et bestemt 

selskap eller en bestemt person skal velges 

eller engasjeres. 

• Man nekter å utferdige en skriftlig kontrakt, 

eller man ber om at tjenester ytes uten at det 

foreligger en skriftlig kontrakt. 

• Det kreves uvanlig høy provisjon. 

• Man insisterer på kontant eller 

kontantlignende betaling. 

 

• Man insisterer på betaling utenfor landet der 

tjenestene skal utføres (spesielt i 

jurisdiksjoner med lover om banksekretesse).  

• Man insisterer på betaling til en tredjepart 

eller mellommann.  

• Man ber om forhåndsbetaling eller økninger i 

godtgjørelsen, som bonuser eller 

suksesshonorarer.  

• En godtgjørelse deles med andre hvis 

identitet ikke oppgis. 

• Man nekter å legge frem adekvate fakturaer, 

eller man legger frem tvilsomme fakturaer. 

• Det tilbys å legge frem, eller det legges frem, 

falske fakturaer.

Eksemplene over er ikke uttømmende. Hvis en 

ansatt har kjennskap til noen av disse røde 

flaggene, må det utøves ekstra varsomhet. 

RØDE FLAGG 
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VÅR STANDARD
Av utenrikspolitiske årsaker, for å beskytte den 

nasjonale sikkerheten og for å oppnå andre 

viktige målsettinger har de fleste land nasjonale 

lover som regulerer global handel. Mange av disse 

lovene bygger på internasjonale avtaler om 

eksportkontroll og kan inkludere økonomiske 

sanksjoner og handelssanksjoner, 

antiboikottlovgivning og lover som er ment å 

bekjempe hvitvasking av penger og finansiering 

av terrorisme og andre kriminelle aktiviteter. 

Forskrifter som regulerer global handel, er 

komplekse og endrer seg ofte. For at Aibel skal 

kunne drive sin virksomhet fullt ut i samsvar med 

gjeldende lokal lovgivning og internasjonale 

avtaler, forventes det at de ansatte er oppdatert 

på gjeldende regler for eksportkontroll. Spesielt 

må ansatte som jobber med forsendelse, salg 

eller elektronisk overføring av informasjon eller 

programvare, være oppmerksom på 

eksportkontrollbestemmelser. Aibel kan få store 

bøter, både strafferettslige og administrative, om 

vi ikke handler i samsvar med 

eksportkontrollbestemmelsene. I tillegg til bøter 

kan Aibel også miste eksportprivilegier, og 

personer som bryter bestemmelsene, kan også 

idømmes bøter og fengsel.

Aibel krever at all internasjonal kommersiell frakt 

håndteres av godkjente speditører og tollagenter. 

Det å frakte en gjenstand fra ett land til et annet 

som håndbagasje regnes som eksport, eller 

reeksport, og er underlagt regelverket om 

eksport. Bare i spesielle tilfeller skal gjenstander 

fraktes som håndbagasje, og i disse tilfellene er 

det krav om følgende:

• Godkjenning fra Chief Compliance Officer. 

• Nødvendig dokumentasjon. 

• Utførselsdeklarasjon, hvis dette kreves av 

landet du reiser fra, og innførselsdeklarasjon 

til landet du reiser til. 

• Betaling av alle tollavgifter.

Be alltid om råd når du er i tvil om 

eksporttransaksjoner. 

Se vår Policy om Trade compliance and  
anti-money laundering. 

GLOBAL HANDEL 
OG HVITVASKING AV PENGER

SPØRSMÅL OG VEILEDNING 
FOR ANSATTE

Q  En kunde spurte meg om muligheten for å eksportere noen borekomponenter til et 

 land som FN har innført handelsblokade mot. Det er en god kunde, og jeg ønsker å 

 hjelpe dem med dette. Hva skal jeg gjøre? 

A   FNs handelsblokader, og lovene som gjennomfører dem i de enkelte land, kan kreve 

 spesielle tillatelser før forsendelser, eller de kan forby alle forsendelser.

HVIS DU VIL VITE MER
Interne lesere kan gå til inside/working at aibel/compliance for mer informasjon.

Eksterne lesere kan gå inn på Aibel.com
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