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Håndbok i etikk



Velge

"Ved å sette deg inn i 
informasjonen i denne håndboken 
og anvende den når det trengs, tar 
du et bevisst valg for å sikre vår 
langsiktige tradisjon for integritet 
samtidig som du yter et reelt 
bidrag til vår fremtidige suksess."

suksess
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Til styremedlemmer, ledere og ansatte: 
De beste globale virksomhetene er handlekraftige. De har et bevisst forhold til sin 
visjon og misjon, setter seg ambisiøse mål og arbeider for å nå dem. Suksess er 
et bevisst valg.

På samme måte er Eaton blitt globalt kjent som en virksomhet med integritet ved 
å prioritere etikk. Vi dyrker de riktige verdiene og tydeliggjør holdningene våre ved 
å handle med integritet og være en ansvarlig virksomhet.

Derfor har Eaton fått et renommé som en svært etisk virksomhet, og dette har 
gitt oss en sterk og klar profil. Ved å fortsette å oppfylle de høye forventningene vi 
har til oss selv, beskytter vi kjernen av det som gjør at våre kunder, leverandører 
og ansatte opplever oss som en svært suksessrik virksomhet. 

Eaton vil sørge for at du får informasjonen, veiledningen og verktøyene du trenger 
for å forstå og opprettholde Eatons etiske standarder på arbeidsplassen, selv når 
lokal praksis og lokale omstendigheter kan gjøre det vanskelig å gjøre de riktige 
valgene. Denne håndboken i etikk er en viktig del av dette. Håndboken inneholder 
konkrete eksempler og tydelige, praktiske retningslinjer, og definerer og under-
støtter våre standarder for etisk atferd i daglig kommunikasjon med kolleger og 
eksterne interessenter.

Hos Eaton mener vi at hvordan vi oppnår resultatene er et viktig mål på suksess. 
Ansvarlig virksomhetsdrift er kjernen i Eaton-merket og et viktig fundament for 
hvordan vi bygger vårt renommé i markedet. Ved å sette deg inn i informasjonen i 
denne håndboken og anvende den når det trengs, tar du et bevisst valg for å sikre 
vår langsiktige tradisjon for integritet samtidig som du yter et reelt bidrag til vår 
fremtidige suksess.

Craig Arnold
Styreformann og administrerende direktør
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Vi forstår at oppnåelse av våre ytelsesmål 
avhenger av at hver enkelt av oss setter våre 
kjerneverdier ut i praksis:

verdier

Kunderettet atferd — Vi setter fokus på kunden i alt vi gjør.

Personale — Vi forstår at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs.

Tillit  — Vi stoler på at andre gjør det som er riktig.

Respekt — Vi behandler hverandre med respekt og omtanke.

Verdighet — Vi respekterer andres verdighet og selvfølelse.

Integritet — Vi er ærlige og etiske.

Eatons
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Helse og sikkerhet
Vi engasjerer oss i alle våre ansattes 
velvære.

Fremragende resultater
Vi tilstreber fremragende resultater.

Ansvarlighet
Vi holder det vi lover.

Inkludering
Vi verdsetter individuelle forskjeller.

Kommunikasjon
Vi kommuniserer åpent og ærlig.

Vi tror at topp personaladministrasjon er nøkkelen til 
å få hver enkelt ansatt til å yte sitt beste, for å bidra 
til strålende virksomhetsresultater. Eatons filosofi, 
som gjenspeiler våre kjerneverdier, er vårt viktigste 
verktøy for høy ytelse, og oppfordrer ansatte til å ta 
ansvar for hverandre, virksomheten og andre 
interessenter.

Godtgjørelse
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og 
velferdsgoder.

Læring
Vi tilstreber kontinuerlig læring, vekst 
og endring.

Innovasjon
Vi verdsetter nye ideer.

Engasjement
Vi er engasjert i arbeidet vårt og tar 
ansvar for Eatons fremtid.

Miljø og lokalsamfunn
Vi arbeider for å forbedre miljøet og 
våre lokalsamfunn.

7



Eaton Corporation krever at alle styremedlemmer, 
ledere og ansatte i Eaton, Eatons datterselskaper 
og tilknyttede selskaper ("Eaton") overholder de 
grunnleggende prinsippene for etisk atferd som 
beskrives her, når de utfører sitt arbeid.

Etikkodeks

8



 1. Følge loven — Vi respekterer og følger lover, regler og forskrifter som 
gjelder for vår virksomhet rundt i verden.

 2. Integritet i registrering og rapportering av økonomiske 
resultater — Vi opprettholder nøyaktig og fullstendig økonomisk doku-
mentasjon og annen virksomhetsdokumentasjon, og kommuniserer 
økonomiske resultater og annen økonomisk informasjon på en fullstendig, 
ærlig, nøyaktig, rettidig og forståelig måte. Vi har utviklet et internkontroll-
system som skal opprettholde integriteten i våre dokumenter og vår 
informasjon.

 3. Respekt for menneskerettigheter — Vi respekterer menneskeret-
tighetene og krever at våre leverandører gjør det samme.

 4. Levere kvalitet — Vi forplikter oss til å levere kvalitetsprodukter og yte 
service av høy kvalitet.

 5. Etisk konkurranse — Vi oppnår konkurransefortrinn ved hjelp av 
overlegen ytelse. Vi engasjerer oss ikke i uetisk eller ulovlig handelspraksis.

 6. Respekt for ulikhet og rettferdige ansettelsesvilkår — Vi har 
forpliktet oss til å respektere en kulturelt mangfoldig arbeidsstokk og har 
iverksatt praksiser som gir alle ansatte like muligheter og rettferdig behand-
ling basert på ytelse. Vi tolererer ikke mobbing eller diskriminering på 
arbeidsplassen.

 7. Unngå interessekonflikter  — Vi unngår relasjoner og atferd som kan 
nedsette dømmekraften eller skape reelle eller åpenbare konflikter mellom 
våre personlige interesser og vår lojalitet til Eaton. Vi bruker ikke vår posisjon 
i Eaton for å oppnå utilbørlige fordeler for oss selv eller andre. Vi engasjerer 
oss ikke i aktiviteter og inngår ikke i relasjoner som konkurrerer med Eaton.

 8. Beskytte verdier og informasjon — Vi bruker Eatons eiendeler, 
informasjon og muligheter til Eatons forretningsformål og ikke til uautori-
serte formål. Vi behandler informasjon og data om ansatte som Eaton eller 
andre har betrodd oss, konfidensielt.

 9. Handle med integritet — Vi verken tilbyr eller mottar bestikkelser, 
ulovlige provisjoner eller utilbørlige gaver eller representasjon. Vi har en 
forretningspraksis som er i samsvar med vår etikk og våre verdier.

10. Salg til statlige myndigheter — Vi overholder alle spesielle lover, 
regler og forskrifter som gjelder for statskontrakter og forholdet til statsans-
atte.

11. Politiske bidrag — Vi yter ikke bidrag til politiske kandidater eller partier 
på vegne av Eaton, selv der dette er lovlig.

12. Helse, miljø og sikkerhet — Vi har forpliktet oss til å være en global 
leder innen sikring av helse og sikkerhet for våre ansatte, samt å beskytte 
miljøet.
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Rapportering — I den grad lokal lovgivning tillater det kan hvem som helst, 
åpent eller anonymt, rapportere om eventuelle etiske bekymringer eller potensi-
elle eller faktiske lovbrudd, inkludert saker vedrørende regnskap, økonomi, skatt 
eller korrupsjon, til kontoret for etikk og overholdelse. Konfidensialiteten vil bli 
opprettholdt så mye som mulig mens de nødvendige undersøkelsene pågår.

Slike rapporter kan formidles som vanlig brevpost, e-post eller over telefon, som 
angitt under:

• Vanlig post: — Send brevet til:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-post: — Send e-post til Ethics@eaton.com, eller bruk skjemaene på 
nettstedet til Global Ethics på JOE (Eatons Intranett) eller på Eatons eksterne 
nettsted.

• Telefon — Ring hjelpetelefonen for etikk og økonomisk integritet på telefon-
nummer 800 433 2774 fra USA og Canada. Fra alle andre land, ring nummeret 
som står på den lokale etikkplakaten, eller på nettstedet til Global Ethics på 
JOE. Hjelpetelefonen er gratis, og en flerspråklig representant er tilgjengelig 
døgnet rundt, sju dager i uken.

• Støtte for andre språk — Hvis du ønsker det, kan du skrive på ditt eget språk 
når du rapporterer. Send brevet eller e-posten til en av adressene ovenfor, så 
vil vi oversette brevet eller e-posten din.

Eaton vil ikke tillate represalier mot ansatte som rapporterer om etiske, juridiske 
eller økonomiske bekymringer, og ansatte vil heller ikke bli straffet for å rappor-
tere i god tro.
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Personlig ansvar 
Alle styremedlemmer, ledere og ansatte har personlig ansvar for å lese, gjøre seg 
kjent med og overholde prinsippene i denne etikkodeksen. I den grad det tillates 
av lokal lovgivning, er overholdelse av disse prinsippene et vilkår for ansettelse, 
og manglende overholdelse kan føre til disiplinærtiltak, inntil og inkludert 
oppsigelse.

Styret vil bestemme hva som skal gjøres ved eventuelle brudd på etikkodeksen, 
eller de vil delegere denne oppgaven til relevante ledere. Slike tiltak vil bli 
iverksatt for å hindre overtredelser og bidra til at hver enkelt føler ansvar for at 
etikkodeksen følges.

I den grad lokal lovgivning tillater det er alle styremedlemmer, ledere og ansatte 
forpliktet til å informere Eaton om eventuelle handlinger som personen vurderer 
som brudd på disse prinsippene. Dette kan rapporteres til din leder eller annen 
person fra ledelsen, eller til kontoret for etikk og overholdelse, som beskrevet 
ovenfor. Mulige brudd kan også rapporteres til styrets revisjons- eller styringsko-
mité, eller sendes som brevpost direkte til hele styret, c.o VP, Ethics and 
Compliance, som vil videresende rapporten.
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Innledning

Formålet med denne håndboken i etikk er å 
informere alle Eatons ansatte over hele verden 
om etikkodeksen og hjelpe dem å overholde den 
i sitt daglige arbeid. Den dekker ikke alle etiske 
spørsmål, men gir deg en generell veiledning i å 
ta etiske forretningsbeslutninger og informerer 
deg om hvor du kan få mer hjelp. Kontakt lederen 
din, eller se Eatons intranett, JOE, for å se en 
fulltekstversjon av selskapets retningslinjer som 
det henvises til i denne håndboken.



Hvem må overholde etikkodeksen?
Eaton-ansatte over hele verden
Alle styremedlemmer, ledere og ansatte (omtales samlet som "ansatte" i denne 
håndboken) har personlig ansvar for å lese, gjøre seg kjent med og overholde 
prinsippene i denne etikkodeksen. 

Datterselskaper, tilknyttede 
selskaper og andre enheter
Datterselskaper, tilknyttede selskaper 
og andre enheter som Eaton har 
aksjemajoritet i, skal overholde 
etikkodeksen. For eksempel må 
eventuelle samarbeidspartnere som 
Eaton har mer enn 50 prosent 
eierandeler i, følge etikkodeksen. 
Enheter som Eaton eier 10 prosent 
eller mer av, men ikke har aksjemajori-
teten i, vil bli sterkt anmodet om å 
følge etikkodeksen eller lignende 
kodeks.

Tredjeparter

Hvis det er relevant, gjelder Eatons 
etikkodeks i like stor grad for 
enkeltpersoner eller parter som er 
engasjert i å assistere eller levere 
tjenester for eller på vegne av Eaton. 
Dette omfatter alle midlertidig 
ansatte, som selvstendige kontraktø-
rer, konsulenter, tjenesteleverandører 
og byråansatte.

Vi krever at våre leverandører følger 
Eatons forretningskodeks for 
leverandører. 

Vi tillater ikke at tredjeparter gjør noe 
på våre vegne som vi selv ikke har lov 
til å gjøre.

  Spørsmål

Spørsmål: Hva om noen av mine 
personlige overbevis-
ninger kommer i 
konflikt med Eatons 
etiske prinsipper?

Svar: Eaton har ikke noe 
ønske om å endre dine 
personlige overbevisnin-
ger. Vi forventer 
imidlertid at du bruker 
Eatons etiske prinsipper 
som en veiledning når 
du handler på vegne av 
Eaton. Hvis du er i tvil 
om du kan oppfylle disse 
forventningene, ta det 
opp med arbeidslederen 
din, eller kontakt 
kontoret for etikk og 
overholdelse.

13
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1Følge loven

Vi respekterer og følger lover, regler og forskrifter 
som gjelder for vår virksomhet rundt i verden.



Respekt

Ditt personlige ansvar
Som Eaton-ansatt er du forpliktet til å følge alle gjeldende lover og statlige 
forskrifter alle steder der vi driver virksomhet. Selv om du opplever press fra 
ledere eller krav på grunn av forretningsforhold, vil ikke dette frita deg fra 
ansvaret for å følge loven. Du har ansvaret for å ta opp spørsmål eller usikkerhet 
om en foreslått handlemåte med lederen din eller med kontoret for etikk og 
overholdelse.

Internasjonal kontroll med import og eksport
Eaton overholder gjeldende amerikanske og andre nasjonale lover, forskrifter og 
restriksjoner vedrørende import og eksport av produkter, tjenester, informasjon 
og teknologi. Manglende overholdelse av slike regler kan utgjøre en kriminell 
handling, og straffen for manglende overholdelse kan omfatte bøter for Eaton og 
bøter og fengsel for den ansvarlige medarbeideren. Du har selv ansvaret for å 
sette deg inn i lover som gjelder for deg og ditt daglige arbeid, og dette kan 
omfatte lover i andre land enn ditt eget.

Lokale lover og sedvaner
Siden Eaton er et amerikansk selskap, er det underlagt amerikansk lovgivning. 
Eaton er også underlagt lovene i andre land der vi driver virksomhet. Lokale lover 
i ett land kan påvirke hvordan vi driver vår virksomhet i et annet land. Når du 
driver virksomhet på vegne av Eaton, er det viktig at du både forstår de lokale 
lovene som gjelder i ditt hjemland, og hvordan du kan bli berørt av lover i andre 
land. Hvis det oppstår konflikt mellom disse lovene, eller hvis du oppdager at 
lokale sedvaner og virksomhet eller sosial praksis er i konflikt med disse lovene, 
må du søke hjelp.
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Eksempler

Galt
En ansatt oppdager at en kunde 
oppgir feil prosentandel av lokalt 
innhold i Eaton-deler for å oppfylle 
myndighetskrav. Den ansatte gjør 
ingen ting, fordi han/hun ikke 
ønsker å miste kunden.

En spedisjonsassistent legger 
merke til at et Eaton-produkt som 
skal sendes til utlandet inneholder 
teknologi som er underlagt 
restriksjoner i henhold til lokale 
eksportlover. Hun/han finner 
ingen ting som tyder på at den 
obligatoriske eksportlisensen for 
denne teknologien er innhentet. 
Hun/han stiller ikke spørsmål ved 
forsendelsen og lar den passere.

Riktig
En direktør oppdager at en 
forsendelse skal videresendes fra 
et tillatt destinasjonsland til et 
land som er underlagt import-/
eksportforbud, i strid med 
amerikanske eksportlover, og 
stopper forsendelsen.

Utstyrsfeil truer med å forsinke 
forsendelsen av produkter til en 
viktig kunde. Én løsning er å flytte 
produksjonen til et annet 
Eaton-anlegg, men dette krever 
forhåndsgodkjenning fra kunden, 
og fra lokale skatte- og tollkonto-
rer. Selv om leveransen blir 
forsinket en uke, sørger fabrikkdi-
rektøren for at teamet får de 
nødvendige godkjenningene før 
produksjonen flyttes.

  Spørsmål

Spørsmål: Jeg har mistanke om at en distributør sender Eaton-deler til et 
land jeg tror er underlagt handelsrestriksjoner eller import-/
eksportforbud. Hva bør jeg gjøre?

Svar: Det kan være ulovlig i henhold til eksportlovene i mange land der 
Eaton driver virksomhet å sende produkter til land som er underlagt 
handelsrestriksjoner eller import-/eksportforbud, selv om dette 
skjer gjennom en distributør. Reglene for slike forsendelser er 
svært komplekse, og det krever grundig granskning av fakta å 
bestemme om forsendelsen er lovlig. Kontakt den juridiske 
avdelingen og be om hjelp straks hvis du er i tvil om Eaton-produk-
ter sendes til et land som er underlagt restriksjoner eller import-/
eksportforbud, og før du inngår noen transaksjoner som kan 
involvere et land som er underlagt restriksjoner eller import-/
eksportforbud.

Spørsmål: Av og til er våre standarder og retningslinjer strengere enn de 
lokale lovene i mitt hjemland. Hvorfor skal vi være strengere 
enn lokal lovgivning?

Svar: Eaton er forpliktet til å drive virksomhet på en ansvarlig måte, noe 
som innebærer at vi må gjøre det som er riktig, selv om dette er 
mer restriktivt enn lokal lovgivning, og selv om lokale sedvaner eller 
lokal forretningspraksis tillater en annen tilnærming.
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2 Integritet i registrering 
og rapportering av 
økonomiske resultater

Vi opprettholder nøyaktig og fullstendig økonomisk 
dokumentasjon og annen virksomhetsdokumenta-
sjon, og kommuniserer økonomiske resultater og 
annen økonomisk informasjon på en fullstendig, 
ærlig, nøyaktig, rettidig og forståelig måte. Vi har 
utviklet et internkontrollsystem som skal oppretthol-
de integriteten i våre dokumenter og vår informasjon.
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Nøyaktighet

Ansatte må:

19

• påse at finansielle regnskap, dokumenter og kontoer som de representerer, 
nøyaktig gjenspeiler transaksjonene og er i samsvar med lovpålagte 
regnskapsprinsipper og med Eatons system for internkontroller.

• aldri forfalske dokumenter eller fordreie transaksjoners sanne natur. 

• følge Eatons retningslinjer for dokumentering.



  Spørsmål

Spørsmål: Kan dere gi noen eksempler på virksomhetsdokumentasjon?
Svar: Virksomhetsdokumentasjon kan være elektroniske dokumenter 

eller papirdokumenter, inkludert:
• dokumentasjon på arbeidstimer,
• testrapporter,
• rapporter om helse, miljø og sikkerhet,
• data om utbytte og kostnader,
• kredittopplysninger,
• kostnadsrapporter,
• produktinformasjon,
• kvalitetsrapporter og
• dokumentasjon på utdanningskvalifikasjoner eller ansettelseshistorikk.

Spørsmål: Hvilke konsekvenser kan det få å rapportere selskapsinforma-
sjon på en uærlig måte?

Svar: Utsendelse av feilaktig informasjon om kvalitet, tester, beholdning, 
kredittopplysninger eller andre rapporter av denne typen kan føre til 
disiplinærtiltak opptil og inkludert oppsigelse. Slik atferd kan også 
skade vårt renommé og føre til sivilt søksmål eller straffeansvar 
mot den ansatte og selskapet.

Spørsmål: En av mine medarbeidere har feilrapportert viktige testresulta-
ter, noe som kan føre til alvorlig produktfeil. Hvordan kan jeg ta 
opp dette uten at det går ut over forholdet til min kollega?

Svar: Avhengig av omstendighetene vil lederen din eller personalavdelin-
gen kunne undersøke hva som har skjedd, uten å avsløre ditt 
engasjement. Hvis du ikke føler deg bekvem med å ta opp dette 
med lokale ledere, kan du rapportere bekymringene dine til 
kontoret for etikk og overholdelse.

Spørsmål: Min nye kollega har ikke den erfaringsbakgrunnen han oppga i 
søknaden. Da jeg spurte ham om det, sa han at han hadde 
overdrevet arbeidserfaringen sin for å få jobben. Han sier det 
ikke er viktig, så lenge han gjør jobben bra. Er dette riktig?

Svar: Nei. Ansatte som overdriver sin erfaringsbakgrunn eller oppgir 
villedende informasjon om utdanning, kan bli underlagt disiplinærtil-
tak opptil og inkludert oppsigelse. Ansatte som forfalsker ansettel-
seshistorikken, kan være i stand til å forfalske andre dokumenter 
også. Det er heller ikke rettferdig overfor de andre som søkte på 
den samme jobben.

Spørsmål: En av kollegaene mine ba meg godkjenne en faktura for 
tjenester som ikke er blitt uført. Hva gjør jeg?

Svar: Hvis du godkjenner en faktura selv om du vet at vi ikke mottok 
tjenestene, har du avgitt falsk rapport. Hvis det foretas en utbeta-
ling på grunnlag av din godkjenning, kan det betraktes som tyveri. 
Snakk med kollegaen din om problemet. Hvis du ikke føler deg 
bekvem med å snakke med kollegaen din, kontakt lederen din, den 
lokale økonomisjefen eller kontoret for etikk og overholdelse for å få 
råd om hva du bør gjøre.
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Eksempler

Galt 
For å nå salgsmål ber en 
fabrikkdirektør en kontrollør om å 
registrere et stort salg den siste 
dagen i kvartalet, selv om ordren 
ikke ble sendt før to dager senere.

En salgsrepresentant sender 
falske kvitteringer med utgiftsbila-
get for måltider han ikke har spist.

En ansatt får vite at en kunde 
truer med å saksøke selskapet 
angående en produktdefekt, og 
sletter alle meldinger som stiller 
spørsmål ved testresultatene for 
produktet.

En salgssjef betaler for en reise til 
Disney World for familien til en 
kunde og registrerer reisekostna-
dene som kostnader til produktut-
vikling.

Riktig
En ansatt blir bedt av lederen sin 
om å endre noen detaljer i en 
ulykkesrapport. Den ansatte liker 
ikke å endre informasjonen, og 
ber en annen leder om råd.  

En nyansatt oppdager at kolle-
gene regelmessig feilrapporterer 
arbeidstimer på kontrollkortene, 
og er bekymret for om praksisen 
er allment kjent og godtatt på 
fabrikken. Han føler seg ikke 
bekvem med å snakke med de 
lokale lederne, så han kontakter 
kontoret for etikk og overholdelse 
for å diskutere denne praksisen. 

En ansatt påpeker en betydelig 
feil i beholdningsrapporten, og 
lederen innrømmer feilen, takker 
den ansatte for å påpeke det, og 
sender en korrigert rapport.

En ansatt får vite at en kunde 
bygger et kjøp på produktspesifi-
kasjoner fra en utdatert pro-
duktveiledning. Hun underretter 
straks kunden om feilen.
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Respekt for 
menneskerettigheter

Vi respekterer menneskerettighetene og krever at 
våre leverandører gjør det samme.

3
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Som verdensborger og ansvarlig samfunnsborger respekterer Eaton individets 
verdighet, behovene i lokalsamfunnene og forstår at miljøet er sårbart. Eaton har 
lang tradisjon for samfunnsansvar, og dette er fullstendig integrert i vår forret-
ningsdrift.

Menneskerettigheter
Vi er klar over at mange uavhengige organisasjoner og kommisjoner har foreslått 
internasjonale kjerneinstrumenter for menneskerettigheter, som FNs Global 
Compact-program, den universelle menneskerettighetserklæringen, den 
internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og den internasjo-
nale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Disse 
instrumentene følger generelt prinsippene om at virksomheter skal respektere 
og støtte identifiserte menneskerettigheter og ikke skal delta i aktiviteter som 
medfører brudd på menneskerettighetene. Disse viktige prinsippene er integrert 
i Eatons kjerneverdier og styrer den måten vi driver vår virksomhet på hver dag, i 
tillegg til hva vi krever av våre leverandører. Vi er også medlem og stolt deltaker i 
Det globale rapporteringsinitiativet (GRI), som er et av verdens mest brukte 
rammeverk for menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø, korrupsjonsbekjempelse 
og ansvarlig virksomhetsdrift.

Barnearbeid
Vi ansetter ikke barnearbeidere. Vi definerer et barn som en person under 16 år. 
Hvis lokal lovgivning er mer restriktiv enn våre retningslinjer, overholder vi lokal 
lov. Men selv om lokal lovgivning tillater ansettelse av personer under 16 år, gjør 
vi det ikke.

Tvangsarbeid
Vi forbyr bruk av tvungen arbeidskraft, slaver og tvangsarbeidere.

Godtgjørelse
Vi betaler lønn og velferdsgoder som oppfyller eller overskrider lovpålagte krav og 
er konkurransedyktige i forhold til godtgjørelsespraksisen i landene der vi driver 
virksomhet.

Inkludering
Vi har forpliktet oss til praksis som fører til inkludering av alle typer arbeidskraft 
og som fremmer likestilling for kvalifiserte personer. Vi tilstreber å opprettholde 
et miljø der hver enkelt, uansett kulturell bakgrunn, kjønn, rase, farge, religion, 
etnisitet, alder, nasjonalitet, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonshemning, 
nivå eller posisjon, kan nå sitt fulle potensial og utgjøre en forskjell hver dag.
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Arbeidsmiljø
Eatons filosofi er et uttrykk for vår tro på fremragende resultater fra menneske-
lige ressurser, basert på en grunnleggende tro på at alle ansatte ønsker å yte sitt 
beste og gjøre det som er riktig. Vi baserer våre retningslinjer, vår praksis og våre 
beslutninger på disse grunnleggende filosofiske erklæringene:

• Vi engasjerer oss i alle våre ansattes velvære.
• Vi bestreber oss på å være best i utførelsen av arbeidet vårt.
• Vi verdsetter individuelle forskjeller.
• Vi kommuniserer åpent og ærlig.
• Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og velferdsgoder.
• Vi tilstreber kontinuerlig læring, vekst og endring.
• Vi verdsetter nye ideer.
• Vi er engasjert i arbeidet vårt og tar ansvar for Eatons fremtid.
• Vi arbeider for å forbedre miljøet og våre lokalsamfunn.

Vi mener at alle ansatte bør behandle hverandre og alle de kommer i kontakt 
med i arbeidet med verdighet og respekt.

Vi bestreber oss på å opprettholde et arbeidsmiljø som er fritt for all innflytelse 
fra uønskede stoffer, deriblant ulovlige narkotiske stoffer, tobakk og alkohol. 

Vi gir våre ansatte et arbeidsmiljø basert på tillit, der de kan stille spørsmål, 
komme med tilbakemeldinger, rapportere om bekymringer og være aktivt 
engasjert i beslutningsprosessen. 

Der hvor våre ansatte er engasjert i fagforeninger og/eller bedriftsråd, følger 
Eaton lokale lover i kommunikasjon av deres representanter.

Leverandører
Vi krever at våre leverandører følger Eatons forretningskodeks for leverandører.

Medborgerskap
Vi støtter lokalsamfunnene der vi bor og arbeider. Som ansvarlig bedrift arbeider 
vi for å bedre livskvalitet ved å støtte utdanning, helse og andre offentlige 
tjenester, utvikling av lokalsamfunnet og andre lokale, relevante initiativer der vi 
driver virksomhet, samt ved å oppfordre våre ansatte til å engasjere seg som 
frivillige i slike initiativer.

24



2525



  Spørsmål

Spørsmål: Det hender at våre kunder og leverandører spør om Eaton 
støtter FNs Global Compact-program og andre instrumenter 
for menneskerettigheter. Hva bør jeg svare?

Svar: Gi dem et eksemplar av håndboken i etikk, eller henvis dem til vårt 
eksterne nettsted, hvor de kan laste ned en elektronisk kopi av 
håndboken. Hvis du blir bedt om å svare på en spørreundersøkelse 
om slike spørsmål, be den juridiske avdelingen om veiledning.

Spørsmål: Jeg føler ubehag når arbeidslederen forteller etniske eller 
nasjonalitetsbaserte vitser. Hva bør jeg gjøre?

Svar: Det aller beste er å fortelle arbeidslederen at du føler ubehag ved 
vitsene og be ham slutte med det. Hvis du ikke føler deg bekvem 
med å gjøre det, kan du ta det opp med personalavdelingen.

Spørsmål: På hvilken måte drar Eaton nytte av mangfold?
Svar: Vår suksess avhenger av vår evne til å tiltrekke oss de beste 

menneskene fra den globale, tverrkulturelle talentbasen. Ved å 
verdsette individuelle forskjeller kan vi dra fordel av unike perspekti-
ver som fører til innovative ideer og bedre beslutninger.

Spørsmål: Vår statseide samarbeidspartner vil ikke godkjenne kvinnelige 
kandidater som vi anbefaler for viktige stillinger. Bør vi slutte å 
anbefale kvinner for slike stillinger?

Svar: Nei. Hvis vi ekskluderer kvinner når vi anbefaler kandidater, vil vi gi 
inntrykk av at vi støtter kjønnsdiskriminering. Hvis vi fortsetter å 
presentere de beste kandidatene basert på dyktighet og kvalifika-
sjoner, styrker vi vårt engasjement i å ansette de beste mennes-
kene, uten hensyn til kjønn.
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Spørsmål: Min nye sjef har en veldig barsk måte å være på, og av og til 
ydmyker hun meg foran kolleger. Kanskje det bare er hennes 
stil, men det gjør med umotivert. Er det noe jeg kan gjøre?

Svar: Hvis du føler at du ikke blir behandlet profesjonelt, kan du snakke 
med sjefen din om hvordan hennes oppførsel gjør at du mister 
motivasjonen. Hvis du ikke føler deg bekvem med å gjøre det, kan 
du ta det opp med en annen sjef eller med personalavdelingen.

Spørsmål: Jeg har grunn til å tro at en av våre nøkkelleverandører 
behandler de ansatte dårlig og utsetter dem for farlige arbeids-
forhold. Har jeg grunn til bekymring?

Svar: Vårt renommé som en rettferdig virksomhet kan bli skadet av det 
våre forretningspartnere gjør. Ta det opp med sjefen din, slik at 
Eaton kan avgjøre hva som bør gjøres.
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Eksempler

Galt
Noen ansatte gjør narr av en 
kollega på grunn av hans seksu-
elle legning. 

En kvinnelig ansatt får lavere lønn 
enn sin mannlige kollega utelukk-
ende fordi hun er kvinne.

Riktig
En kvinne søker på en jobb som 
verktøytekniker, en jobb som alltid 
menn har hatt tidligere. Kvinnen 
blir vurdert for stillingen utelukk-
ende ut fra kvalifikasjoner.

Det blir oppdaget at en leverandør 
bruker barnearbeid til å lage deler 
for Eaton. Eaton bytter til en 
annen leverandør, selv om 
kostnadene blir høyere.



Levere kvalitet

Vi forplikter oss til å produsere kvalitetsprodukter og 
yte service av høy kvalitet.

4
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Fremragende 
resultater

Kvalitet er hjørnesteinen i vår forpliktelse overfor kundene og er avgjørende for 
vår konkurranseevne. Vår satsing på kvalitet betyr at:

• Vi prioriterer kvalitet høyt i vårt daglige arbeid og fokuserer på  
kontinuerlig utvikling.

• Vi designer, kjøper råvarer til og fremstiller våre produkter med henblikk 
på at de skal oppfylle eller overgå kundenes forventninger.

• Vi leverer våre tjenester med fokus på innovasjon og kundebehov.
• Vi påser at alle nødvendige inspeksjoner og tester blir utført, og at de 

relaterte dokumentene er fullstendige, nøyaktige og sannferdige.
• Vi designer våre produkter på en slik måte at de oppfyller alle gjeldende 

offentlige standarder og forskrifter, og utfører tester regelmessig for å 
sikre kontinuerlig overholdelse.

• Vi arbeider med en målsetning om null defekter og null feil.  
• Hver enkelt av oss er ansvarlig for å overholde retningslinjer, praksis og 

prosedyrer for kvalitet som gjelder for arbeidet.

  Spørsmål

Spørsmål: En leverandør tilbakekaller deler fra en tidligere forsendelse 
fordi de ikke oppfyller spesifikasjonene. Produkter som 
inneholder slike deler, er allerede sendt, men arbeidslederen 
min sier at vi ikke trenger å melde fra til kunden fordi det er 
leverandørens problem. Jeg synes ikke dette virker riktig, men 
jeg er ikke sikker på om jeg skal si ifra. Hva gjør jeg?

Svar: Hvis du er bekymret om et produkts sikkerhet eller kvalitet, må du 
si ifra. Selv om hver enkelt av oss er ansvarlig for våre egne handlin-
ger, betyr vårt felles engasjement i integritet at vi må si ifra når vi er 
bekymret eller tror vi blir bedt om å gjøre noe som er galt. 

Spørsmål: Hvordan kan jeg ta ansvaret for kvaliteten når det er så mye 
press for å gjøre alt for å få sendt et produkt tidsnok?

Svar: Vårt renommé som leverandører av kvalitet er veldig viktig. Selv om 
vi alle gjør alt vi kan for å nå tidsfrister, betyr ikke det at vi skal ta 
sjanser eller snarveier som reduserer kvaliteten. Hvis du føler slikt 
press, snakk med arbeidslederen din eller med kvalitetssjefen på 
fabrikken. Hvis du ikke føler deg bekvem med å gjøre det, kontakt 
kontoret for etikk og overholdelse.
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Eksempler

Galt
En varesjef som arbeider på et 
prosjekt med råvareinnkjøp, legger 
merke til at en foreslått leveran-
dør ikke har fullført den nødven-
dige kvalitetssystemvurderingen 
med akseptable resultater. Siden 
han har en tidsfrist, ignorerer han 
mangelen og legger til leverandø-
ren på listen over godkjente 
leverandører.

En produksjonsarbeider legger 
merke til at et feilsikringsutstyr 
som er pålagt av kunden, ikke 
fungerer. Han kontakter arbeidsle-
deren og blir fortalt at utstyret 
ikke er så viktig. Den ansatte går 
motvillig tilbake til arbeidet, og 
produksjonen fortsetter.

Riktig
En ansatt blir bedt om å ignorere 
trinn i den globale råvareinnkjøps-
prosessen for å få lagt til en ny 
leverandør raskt. Før han gjør noe, 
og uten å være redd for represa-
lier, spør den ansatte de lokale 
leveransekjedesjefene om dette 
er greit.

En arbeidsleder legger merke til 
at det er lite av en bestemt skrue 
igjen på lageret. En litt kortere 
skrue med samme gjengestør-
relse brukes på en produksjons-
linje ved siden av. Arbeidslederen 
vet hvor viktig produktet er for 
kunden, og ber produkt- og 
kvalitetsteknikerne som har 
ansvaret for denne produksjons-
linjen, om å vurdere om den 
kortere skruen kan brukes, 
avgjøre relevant valideringstesting 
og fylle ut produksjonsendringsdo-
kumentene før den andre skruen 
tas i bruk i produksjonen.
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Etisk konkurranse

Vi oppnår konkurransefortrinn ved hjelp av 
overlegen ytelse. Vi engasjerer oss ikke i uetisk 
eller ulovlig handelspraksis.

5
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Ansatte som jobber i markedsføring, salg, innkjøp eller oppkjøp, må være 
spesielt oppmerksomme på antitrustlovgivning og andre lover og forskrifter for 
handel. Dette gjelder også personer som deltar i bransjeforeninger, normerings-
grupper eller bransjestandardgrupper.

Etisk behandling av konkurrenter
Ansatte må ikke:

• snakke med en konkurrent om følgende: priser, kostnader, produksjon, 
kapasitet, produkter, tjenester, anbudspraksis, salgsregioner, distribu-
sjonskanaler, leverandører, kunder og andre forretningsforhold som ikke 
er offentlig kjent,

• bruke taktikk som eliminerer konkurransen i markeder der selskapet er 
ledende, inkludert salg under marginalkostnad og annen konkurranseska-
delig praksis der effekten er å eliminere konkurransen,

• bruke utilbørlige metoder for å få handelshemmeligheter fra konkurren-
ten, inkludert stjele, ta, reprodusere eller bedra for å få slik informasjon, 
eller be andre gjøre dette,

• bruke en konkurrents handelshemmeligheter med vitende og vilje, eller
• drive med negativt salg, uttale seg nedsettende om konkurrenter eller 

spre ubegrunnede rykter.

Med mindre de har snakket med Eatons juridiske avdeling og fått nødvendig 
godkjenning fra den relevante lederen, skal ansatte ikke:

• forhandle med konkurrenter angående mulige fusjoner, oppkjøp, 
samarbeidsprosjekter eller felles innkjøp, inngå markedsførings- eller 
utviklingsavtaler,

• drive med standardisering som involverer konkurrenter,
• sammen med konkurrenter delta i bransjestandardsettings- eller 

bransjeforeningsaktiviteter,
• utveksle informasjon med konkurrenter.

Etisk behandling av kunder
Med mindre dette på forhånd er godkjent av Eatons juridiske avdeling, skal 
ansatte ikke:

• kreve at en kunde videreselger eller leaser et Eaton-produkt eller en 
Eaton-tjeneste til eller over en bestemt pris,

• knytte salg eller leasing av et Eaton-produkt eller en Eaton-tjeneste til 
innkjøp eller leasing av et annet Eaton-produkt eller en annen Eaton-
tjeneste,

• inngå en eksklusiv avtale med en kunde,
• begrense seg til kunder i den regionen der de kan videreselge eller lease 

Eaton-produkter eller -tjenester,
• begrense seg til kunder som et produkt eller en tjeneste kan videresel-

ges eller leases til, eller
• diskriminere mellom konkurrerende kunder med hensyn til priser eller 

rabatter som tilbys for samme varer.
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  Spørsmål

Spørsmål: Kan jeg søke på en stilling hos en konkurrent for å få informa-
sjon om deres nye produkter?

Svar: Nei, det er galt og kanskje ulovlig å innhente hemmelig informasjon 
ved å gi villedende informasjon om dine hensikter. Det kan 
innhentes offentlig tilgjengelig informasjon om konkurrentens 
produkter hvis det gjøres på en lovlig og profesjonell måte. Hvis du 
har spørsmål om hvordan du kan innsamle slik forretningsinforma-
sjon, bør du rådføre deg med den juridiske avdelingen.

Spørsmål: En ansatt hos en potensiell ny kunde har tilbudt å gi Eaton en 
stor ordre hvis jeg går med på å levere en generator hjemme 
hos ham. Jeg vil ikke miste denne kunden eller ordren. Hva 
gjør jeg?

Svar: Ikke gi ham generatoren. Dette ville være en form for bestikkelse, 
og det er ulovlig i de fleste land og strider imot Eatons antikorrup-
sjonspolicy. Påminn personen om fordelene ved å handle med 
Eaton, og vurder om det kan være andre i kundens team som 
kanskje vil synes at vårt tilbud gir mest valuta for pengene.

Spørsmål: En av mine kolleger kommer av og til med feilaktige uttalelser 
om konkurrentens produkter overfor kunder. Han sier at 
kundene vet at han overdriver for å få et salg, men jeg synes 
ikke dette er riktig. Hva gjør jeg?

Svar: Minn først kollegaen din på at gjensidig respekt og tillit er viktig for 
å bygge opp langsiktige relasjoner. Vi får bestillinger på grunn av 
overlegen ytelse og ved å være ærlige i våre produktsamtaler. Hvis 
du ikke føler deg bekvem med å snakke med kollegaen din om 
dette, snakk med sjefen din eller med personalavdelingen.

Spørsmål: Jeg har et godt forhold til venner som jobber hos konkurren-
tene. Er det greit å av og til snakke om hva som skjer i marke-
det?

Svar: Unngå samtaler eller aktiviteter med vennene dine som kan 
oppfattes som uriktige, eller som kan føre til påstander om 
konkurranseskadelig virksomhet. Forretningssamtaler med 
konkurrenter kan bli ansett som avtaler mellom konkurrenter om å 
skade konkurrenter ulovlig.

Spørsmål: Naboen min mistet nettopp jobben hos en av våre største 
konkurrenter. Kan jeg stille ham spørsmål om konkurrentens 
produkter nå som han ikke jobber for dem lenger?

Svar: Før du stiller spørsmål, må du forsikre deg om at naboen forstår at 
du ikke ber om informasjon som er hemmelig eller underlagt 
taushetsplikt hos hans forrige arbeidsgiver.34

Etisk behandling av leverandører
Med mindre dette på forhånd er godkjent av Eatons juridiske avdeling, skal 
ansatte ikke:

• knytte innkjøp av et produkt eller en tjeneste til gjensidig salg av et 
produkt eller en tjeneste,

• inngå en eksklusiv avtale med en leverandør, eller
• danne noen form for innkjøpsgruppe eller kollektiv.



Eksempler

Galt
En leder godkjenner en avtale 
med to konkurrenter om prisøk-
ningen som skal tilbys kunder.

En ansatt som er ny hos Eaton, 
bruker sitt gamle passord for å gå 
inn på sin tidligere arbeidsgivers 
nettsted for å se på konfidensiell 
informasjon.

Riktig
En markedsføringssjef deltar på 
et bransjeforeningsmøte, og det 
blir snakk om hvordan man kan 
kontrollere prisene i markedet. 
Han sier at samtalen er upass-
ende og forlater rommet.

En ny tekniker som tidligere har 
jobbet hos en konkurrent, og som 
blir intervjuet hos Eaton, beskriver 
arbeidet sitt på et nytt produkt 
som kan være nyttig. Den 
tekniske arbeidslederen ber ham 
slutte å snakke om informasjon 
om konkurrenten.
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Respekt for ulikhet 
og rettferdige 
ansettelsesvilkår

Vi har forpliktet oss til å respektere en kulturelt 
mangfoldig arbeidsstokk og har iverksatt praksiser 
som gir alle ansatte like muligheter og rettferdig 
behandling, basert på ytelse. Vi tolererer ikke 
mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen.

6
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Vi bruker Eatons verdier for å gi uttrykk for vår tro på fremragende resultater fra 
menneskelige ressurser.

Vi fostrer et inkluderende miljø med respekt for individuelle forskjeller og som 
verdsetter de unike perspektivene som fører til innovative ideer og bedre 
beslutninger. 

Vi mener at alle ansatte bør behandle hverandre og alle de kommer i kontakt 
med i arbeidet med verdighet og respekt.

Vi har forpliktet oss til praksis som fremmer likestilling i arbeidet for kvalifiserte 
personer.

Vi tilstreber å opprettholde et miljø der hver enkelt, uansett kulturell bakgrunn, 
kjønn, rase, farge, religion, etnisitet, alder, nasjonalitet, seksuell legning, 
kjønnsidentitet, funksjonshemning, nivå eller posisjon, kan nå sitt fulle potensial 
og utgjøre en forskjell hver dag.

Inkluderende
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  Spørsmål 

Spørsmål: Det virker som lederen min favoriserer kollegene mine fordi de 
har samme religiøse overbevisning som ham. Hva gjør jeg?

Svar: Det beste er å ta det opp med lederen, men hvis du ikke føler deg 
bekvem med det, bør du snakke med personalsjefen.

Spørsmål: Det verserer et rykte om at en av regnskapsførerne i avdelin-
gen ble forfremmet etter at han hjalp sjefen med å skjule en 
alvorlig feil. Virker dette rettferdig?

Svar: Nei, det gjør det ikke, men det er kanskje bare et rykte. Hvis du har 
god grunn til å tro at lederen din har handlet uriktig, kontakt 
personalavdelingen eller en annen lokal leder om bekymringen din. 
Du vil ikke oppleve represalier.

Spørsmål: Jeg har en venn som er ansatt hos et annet multinasjonalt 
selskap i en stilling som ligner min, og hun sier at jeg er 
underbetalt. Hvordan kan jeg vite om dette stemmer?

Svar: Kanskje din venn ikke tar i betraktning din samlede godtgjørelses-
pakke. Snakk med sjefen din hvis du har spørsmål om godtgjørel-
sen du får.

Spørsmål: Sjefen min krever at teamet når månedlige mål for oppmøte og 
kvalitet. Er ikke dette mobbing?

Svar: Nei. Sjefen din forventes å behandle dere profesjonelt, men det er 
ikke mobbing å kreve at dere når ytelsesmål på en rettferdig og 
konsekvent måte.
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Eksempler

Galt 
En kvinne blir ikke vurdert for en 
stilling fordi hun er forlovet og 
hennes religion hindrer henne i å 
arbeide etter at hun har giftet seg. 

Et anlegg har gitt vakttjeneste-
oppdrag til et lite selskap. 
Anleggssjefen har mistanke om at 
noen av vaktene ikke har 
arbeidstillatelse i landet, men gjør 
ikke noe med det. 

Det er et dårlig forhold mellom 
ansatte som kommer fra to 
naboland. En personalsjef unngår 
å ansette personer fra et av 
landene fordi det kan skape 
forstyrrelser på arbeidsplassen. 
Lokal lovgivning forbyr ikke at det 
tas avgjørelser om ansettelse 
basert på nasjonalitet.

En arbeidsleder overhører at noen 
ansatte omtaler noen kolleger på 
en etnisk nedsettende måte og 
ignorerer det.

Riktig
En person med en åpenbar fysisk 
funksjonshemning søker på en 
jobb og blir vurdert etter 
kvalifikasjoner.  

En kvinnelig arbeidsleder blir 
forfremmet til anleggssjef på 
grunnlag av god innsats, selv om 
flere menn har gitt uttrykk for at 
de ikke vil jobbe for en kvinne.

To ansatte besøker personalavde-
lingen for å rapportere at de har 
sett en annen ansatt oppføre seg 
truende mot en kollega. Personal-
avdelingen informerer den ansatte 
som oppførte seg truende, om at 
trusler eller truende atferd ikke vil 
bli tolerert, og den ansatte blir 
straffet. 

En leder forteller personalavdelin-
gen at hun har et forhold til en 
Eaton-kollega. De diskuterer om 
forholdet utgjør noen faktisk eller 
tilsynelatende interessekonflikt og 
om det kan være nødvendig å 
omstrukturere oppgaver eller 
plassere en av partene i en annen 
stilling.
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Vi unngår relasjoner og atferd som kan nedsette 
dømmekraften eller skape reelle eller åpenbare 
konflikter mellom våre personlige interesser og vår 
lojalitet til Eaton. Vi bruker ikke vår posisjon i Eaton 
for å oppnå utilbørlige fordeler for oss selv eller 
andre. Vi engasjerer oss ikke i aktiviteter og inngår 
ikke i relasjoner som konkurrerer med Eaton.

7Unngå interessekonflikter
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Relasjoner

Det oppstår en interessekonflikt hvis dine personlige interesser eller din atferd 
reduserer eller ser ut til å redusere din evne til å handle til Eatons beste. Selv om 
en slik avgjørelse er rettferdig, vil folk sannsynligvis ikke tro det. Det er veldig 
viktig at du unngår situasjoner som kan skape lojalitetskonflikt. Det er ikke alltid 
lett å vite hva som er en interessekonflikt, og de enkelte situasjonene kan 
variere. Her er noen vanlige typer konflikter.

Andre arbeidsgivere eller annet arbeid
Selv om det kanskje ikke vil skape noen interessekonflikt, må eventuelt arbeid du 
utfører for andre selskaper eller for ditt eget selskap, være strengt atskilt fra 
arbeidet ditt hos Eaton og må ikke påvirke din ytelse på jobben hos Eaton. For de 
fleste ledende eller høyt kvalifiserte stillinger hos Eaton er det underforstått at 
våre ansatte vil bruke hele arbeidstiden på Eaton-arbeid og ikke kan ta ekstraar-
beid for andre arbeidsgivere. Før du vurderer å ta en jobb for andre arbeidsgivere, 
må du få godkjenning fra arbeidslederen din.

Arbeide for en leverandør eller kunde
Det utgjør en interessekonflikt å jobbe for en av Eatons leverandører eller kunder, 
uansett om det er som ansatt, konsulent eller med en annen funksjon.

Konkurrere mot Eaton
Du skal ikke personlig engasjere deg i en virksomhet eller aktivitet som konkur-
rerer med noen Eaton-virksomhet eller -aktivitet, verken som ansatt, konsulent 
eller i noen annen funksjon.

Eierinteresser i andre virksomheter
Ansatte kan ikke ha, verken direkte eller indirekte, eierinteresser hos noen av 
Eatons kunder, leverandører eller konkurrenter, siden dette vil utgjøre eller 
tilsynelatende utgjøre interessekonflikt i forhold til Eaton. I dette henseende 
defineres eierinteresser som eierandeler av mer enn én prosent av de børsno-
terte verdipapirene / kapitalverdien til en annen virksomhet. Snakk med arbeids-
lederen din hvis du er i tvil om hvordan en investering kan bli oppfattet.
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Bruke innsideinformasjon til aksjehandel
Ansatte som har tilgang til konfidensiell informasjon, har ikke lov til å bruke eller 
dele denne informasjonen til aksjehandel. Bruk av ikke-offentlig informasjon for å 
oppnå økonomiske fordeler er både ulovlig og uetisk, og kan føre til sivilt søksmål 
eller strafferettslig forfølgelse mot deg selv eller andre, inkludert bøter og 
fengsel.

Familie og venner
Det kan oppstå en interessekonflikt hvis du, din ektefelle, en slektning eller nær 
venn arbeider for, eller har eierinteresser hos, en leverandør eller potensiell 
leverandør for Eaton, en Eaton-kunde, potensiell kunde eller konkurrent. Det 
utgjør også en interessekonflikt hvis du ansetter en slektning eller nær venn hos 
Eaton, uansett stilling. Selv en tilsynelatende interessekonflikt må unngås. Hvis 
du har en slektning eller venn som arbeider for en leverandør, potensiell leveran-
dør, kunde, potensiell kunde eller konkurrent, må du fortelle det til arbeidslederen 
din, for å diskutere og unngå mulige problemer.

Styremedlemskap
Ingen ansatt kan sitte i styret eller lignende organ i 
noe kommersielt selskap, unntatt Eatons dattersel-
skaper eller tilknyttede selskaper, uten uttrykkelig 
godkjenning fra Eatons styreformann og administre-
rende direktør. Styreutnevnelser for Eatons datter-
selskaper håndteres gjennom offisielle kanaler. 
Styreformannens godkjenning er ikke påkrevd for 
ansatte som sitter i styrer i veldedige organisasjoner 
eller foreninger i lokalsamfunnet. Ansatte som er 
interessert i ansvarsforsikring relatert til sine 
tjenester i styrer i veldedige organisasjoner eller 
foreninger i lokalsamfunnet, bør kontakte viseadmi-
nistrerende direktør og hovedstyret.

Gaver til eller fra Eatons kunder eller 
leverandører
Upassende eller dyre gaver eller representasjon til 
eller fra Eatons kunder eller leverandører kan skape 
interessekonflikt. Du finner spesifikk veiledning og 
informasjon om rapporteringsplikt i Eatons retnings-
linjer for gaver og representasjon.
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Husk: 

Det trenger ikke 
være noen reell 
interessekonflikt 
for at det kan 
oppstå proble-
mer. Selv en 
tilsynelatende 
interessekonflikt 
må unngås. Be 
om hjelp hvis du 
er usikker på hva 
du kan eller ikke 
kan gjøre i denne 
forbindelse.

▲!



  Spørsmål

Spørsmål .Nå som jeg har fått en flott jobb hos Eaton, forventer familien 
min at jeg skaffer dem jobb også. De regner med meg, og jeg 
vil såre familien min hvis jeg sier de ikke kan søke. Hva gjør 
jeg?

Svar: Eatons suksess avhenger av at vi kan tiltrekke oss den beste 
arbeidskraften. Forklar for familien din at de kan søke på stillinger 
hos Eaton, men at du ikke kan påvirke ansettelsesavgjørelser, 
favorisere dem eller gi dem personlig veiledning på noen måte. De 
har like store muligheter til å bli vurdert for ansettelse som alle 
andre.

Spørsmål .Familien til kvinnen jeg har giftet meg med, har betydelige 
eierinteresser hos en av våre konkurrenter. Betyr det at jeg må 
slutte å jobbe hos Eaton?

Svar: Nei, det gjør det ikke. Snakk med lederen din om situasjonen, slik 
at man kan unngå mulige problemer.

Spørsmål .Da jeg forhandlet om en stor ny ordre med direktøren hos en 
leverandør, antydet han at han vil tilby meg en stilling i 
selskapet, med bil og betydelig lønnsøkning, hvis jeg hjalp 
ham å sikre Eaton som kunde. Jeg avslo høflig og forklarte at 
vi velger leverandører basert på ytelse, og at det ville være 
upassende å ta imot tilbudet hans. Bør jeg fortelle noen om 
dette?

Svar: Ja, fortell det til lederen din umiddelbart, for å unngå at det virker 
som du ble påvirket av tilbudet, og for at Eaton kan revurdere 
forholdet til leverandøren.
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Eksempler

Galt 
En direktør godkjenner innkjøp av 
mat fra sin kones restaurant til en 
bedriftsmiddag uten å fortelle 
noen om den mulige 
interessekonflikten. 

En leder ansetter sin svigersønn 
til å arbeide direkte for ham.

En ansatt danner et selskap som 
konkurrerer med Eaton.  

En ansatt som deltar på et 
konfidensielt møte, får vite at 
Eaton har planer om å kjøpe opp 
et selskap, og den ansatte kjøper 
derved aksjer i dette selskapet.

Riktig
Kona til en leveransekjedesjef blir 
ansatt av en leverandør. Sjefen 
forteller om den mulige 
interessekonflikten, og 
nødvendige tiltak iverksettes.  

En administrasjonsassistent ser 
et utkast av Eatons kvartalsrap-
port. Assistenten forteller ingen 
hva som sto i rapporten.

En leder unnskylder seg for en 
ansettelsesavgjørelse som 
involverer hans nevø, og forsikrer 
seg om at nevøen, hvis han blir 
ansatt, ikke vil arbeide i lederens 
avdeling.

En ansatt blir forfremmet til 
gruppeleder og forteller lederen 
sin at hun er sammen med en 
kollega, slik at mulige problemer 
blir diskutert og unngått.
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Beskytte verdier 
og informasjon

Vi bruker Eatons eiendeler, informasjon og muligheter 
til Eatons forretningsformål og ikke til uautoriserte 
formål. Vi behandler informasjon og data om ansatte 
som Eaton eller andre har betrodd oss, konfidensielt.

8
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Eksempler

Galt 
En maskinoperatør samler 
skrapmateriale fra maskinen og 
tar med seg hjem for personlig 
bruk. 

En ansatt låner bort selskapets bil 
til en nabo.  

Ansatte bruker selskapets 
sveiseverktøy for å hjelpe sjefen å 
reparere gressklipperen.

Riktig
En ansatt minner en ny kollega på 
reglene for arbeidssikkerhet og 
viser ham hvordan han skal 
oppbevare verktøyene på et 
sikkert sted. 

En arbeidsleder hører en ansatt 
true med å skade sin kollega og 
kontakter den lokale sikkerhetsav-
delingen og personalavdelingen. 

En ansatt hører rykter om at noen 
ansatte samler sammen skrapma-
teriale for å selge det hos lokale 
skraphandlere. Han tar det opp 
med arbeidslederen.

Fysiske eiendeler
Du har ansvaret for å bidra til å beskytte og bevare Eatons eiendom og beskytte 
den mot tap, tyveri og misbruk. Blant Eatons verdier regnes fysiske eiendeler som 
anlegg, utstyr, håndverktøy, kontorrekvisita og datamaskiner.

Du beskytter Eatons fysiske eiendeler ved å:
• bruke dem riktig på jobben og beskytte dem når de ikke er i bruk, som å 

lagre håndverktøy på et sikkert sted på jobben,
• kun bruke elektroniske nøkkelkort slik det er godkjent,
• varsle den lokale sikkerhetsavdelingen om artikler som er tapt eller stjålet, og
• varsle bedriftens sikkerhetstjeneste om eventuelle kjente eller mistenkte 

kriminelle aktiviteter eller trusler mot Eaton, Eatons ansatte eller eiendeler.

Tillit
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Datamaskiner og andre informasjonssystemer

Eaton anbefaler bruk av elektronisk kommunikasjon for å dele informasjon, 
kommunisere effektivt og utveksle ideer. Eksempler på elektronisk kommunika-
sjon omfatter: e-post (over Internett og internt), telefon, mobiltelefon, beskjed på 
telefonsvarer, elektroniske oppslagstavler, blogger, øyeblikkelige meldinger, 
videokonferanser, faks og oppslag i sosiale medier.    

Elektronisk kommunikasjon hos Eaton er ment for arbeidsrelaterte aktiviteter. 
Noe personlig bruk er tillatt så lenge det ikke får innvirkning på den ansattes eller 
andres arbeidsytelse, reduserer ytelsen til Eatons elektroniske kommunikasjons-
system eller på annen måte medfører brudd på Eatons retningslinjer for elektro-
nisk kommunikasjon, digital opphavsrett eller bruk av sosiale medier. 

Ansatte skal ikke dele bruker-ID-er eller tillate uautorisert tilgang til Eatons 
datamaskiner, nettverk, data eller systemer for personer som ikke er ansatt hos 
Eaton. 

Her er noen eksempler på brudd på Eatons retningslinjer for elektronisk kommu-
nikasjon, digital opphavsrett og bruk av sosiale medier:

• Kommunisere på en forstyrrende, støtende, usømmelig eller truende måte.
• Promotere varer eller tjenester som ikke er relatert til Eatons virksomhe-

ter.
• Alle former for tigging og plagsom, pågående appellering.
• Opprette eller videresende kjede-e-post.
• Forfalskning.
• Bruke elektronisk kommunikasjon til ulovlige formål.
• Videreformidle konfidensiell selskapsinformasjon, som tegninger av nye 

produkter eller prislister, til uautoriserte parter.  
• Videreformidle eller lagre konfidensiell selskapsinformasjon, som 

kunngjøringer om finansielle forhold eller oppkjøp, på uautoriserte 
medier eller nettsteder.  

• Laste ned eller lagre pornografi på Eatons eiendeler.
• Installere ulisensiert eller ikke-godkjent programvare eller ulisensierte 

digitale medier (lyd- eller videofiler) på Eatons eiendeler.
• Kommunisere og dele via "peer-to-peer"-fildelingsverktøy.
• Koble uautorisert maskinvare eller uautoriserte enheter til Eatons 

nettverk eller e-postsystemer.

Siden sosiale medier og andre kommunikasjonsverktøy er i rask utvikling, 
oppfordres Eatons ansatte til å lese gjennom Eatons retningslinjer for elektronisk 
kommunikasjon og sosiale medier fra tid til annen for å få veiledning i hva som 
kan godtas.
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Eksempler

Galt 
En ansatt bruker en Eaton-
datamaskin til å laste ned en 
ikke-godkjent versjon av 
Microsoft Office Suite uten å 
snakke med IT-avdelingen først.

En ansatt legger ut informasjon 
om et foreslått oppkjøp på et 
nettsted for sosiale nettverk.

En ansatt videresender en e-post 
som inneholder navn og 
informasjon om lønn på ansatte, 
til sin eksterne e-postkonto.

Riktig
En ansatt mottar en kjede-e-post 
fra sine kolleger og minner dem 
på retningslinjene for elektronisk 
kommunikasjon.

En ansatt som pleide å kopiere 
konfidensiell finansiell Eaton-
informasjon til sin hjemmedata-
maskin for å kunne jobbe 
hjemmefra, får vite at det ikke er 
tillatt, og slutter å gjøre det.

  Spørsmål

Spørsmål: Kan jeg dele filer over et "peer-to-peer"-nettverk på min Eaton-
datamaskin?

Svar: Nei. Fildeling over "peer-to-peer"-nettverk er svært risikabelt fordi det 
eksponerer datamaskinen for innsyn og annet tap av kontroll. Slikt 
kontrolltap eksponerer datamaskinen og Eatons nettverk for brudd 
på personvern, driftsavbrudd, tyveri og annen ulovlig aktivitet, som 
kan føre til erstatningsansvar for deg og selskapet.

Spørsmål: Jeg lagret en kundepresentasjon på en USB-pinne da jeg var på 
forretningsreise, og så mistet jeg USB-pinnen. Hva bør jeg gjøre?

Svar: Fortell lederen din hva som skjedde, slik at dere kan diskutere om 
dere trenger å varsle kunden om informasjonstapet.

Spørsmål: Når vi er på ferie, kan jeg la ektefellen bruke min Eaton-datamas-
kin for å lese e-post?

Svar: Hvis du gir en annen person tilgang til din Eaton-datamaskin, selv om 
det bare er for å lese e-post, får personen også tilgang til hver eneste 
fil og e-post du har på datamaskinen, og det er ikke så bra. Bruk 
dømmekraften din og vurder risikoen når du tar slike avgjørelser.

Spørsmål: Etter at jeg i et eksternt chatterom hadde kommentert hvordan 
min Eaton-nødgenerator hadde hjulpet meg under et strøm-
brudd nylig, ble jeg kontaktet av en lokalavis som ba meg 
fortelle om det. Er dette ok?

Svar: Svar. Husk å fortelle avisen at du er ansatt hos Eaton og at du gir 
uttrykk for din personlige mening om generatoren. Det er viktig å 
huske at det å legge ut informasjon på oppslagstavler på Internett eller 
kommentere noe i eksterne chatterom, i vår elektroniske tidsalder, er 
nesten det samme som å snakke med mediene. Hvis du kommente-
rer, positivt eller negativt, om Eaton og Eatons produkter i personlige, 
sosiale medier, må du identifisere deg som Eaton-ansatt og forklare at 
du gir uttrykk for dine personlige meninger. Se Eatons Social Media 
Policy (retningslinjer for sosiale medier) eller External Coomunications 
funksjon (Eksternkommunikasjonsfunksjon) for å få veiledning.
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Eksempler

Galt
En arbeidsleder ser gjennom en 
underordnets skrivebord, av ren 
nysgjerrighet.

To ledere diskuterer en ansatts 
helseproblemer i kantina.

Riktig
En ansatt legger merke til at en 
ytelsesvurdering ligger igjen på 
kopimaskinen og returnerer den 
til eieren uten å lese den.

En ny leder kontakter personalav-
delingen for å snakke om 
hvordan personopplysninger skal 
behandles.

Personvern og beskyttelse av informasjon om ansatte
Eaton respekterer sine ansattes personvern. Det er selskapets policy at person-
opplysninger og data som overføres, lagres eller behandles, skal beskyttes mot 
uautorisert eller utilsiktet avsløring og kun skal brukes til legitime formål og i 
samsvar med loven. Eaton har sikkerhetstiltak og tilgangskontrollprosedyrer på 
plass for å sikre at personopplysninger kun er tilgjengelige for personer som har 
direkte ansvar i en relevant stillingsfunksjon og som trenger denne informasjo-
nen. Eaton erkjenner at mange land der vi driver vår virksomhet, har spesifikke 
personvernlover angående behandling av personopplysninger, og Eaton følger 
disse lovene.

Personvern for ansatte
Ansatte har grunnleggende rett til beskyttelse av sine personopplysninger i 
fysiske arbeidsområder, som i skap, avlukker, skrivebord, kontor, arkivskap og 
verktøykasser, og av personopplysninger som kan lagres på sine selskapseide 
elektroniske enheter, som telefoner og datamaskiner. Eaton forbeholder seg 
imidlertid retten til å inspisere en ansatts personlige eiendeler når vedkommende 
kommer inn på selskapets eiendom, og gjennomsøke alle selskapets eiendeler, i 
samsvar med internasjonale retningslinjer og standarder og lokale lover.
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Beskyttet informasjon
Beskyttet informasjon skal behandles varsomt. Dette inkluderer Eatons intellek-
tuelle eiendom, som for eksempel:

• prosesser og formler,
• varemerker,
• forretningshemmeligheter og kunnskap, 
• opphavsrettsbeskyttet materiale,
• forretnings-, markedsførings- og serviceplaner,
• konstruksjons- og produksjonsideer,
• systemer, inkludert Eaton Business System,
• utkast og tegninger,
• interne databaser,
• personalregistre,
• lønnsinformasjon og
• upubliserte finansielle data og rapporter.

Uautorisert bruk eller avsløring av Eatons opphavsrettsbeskyttede informasjon er 
forbudt og kan være ulovlig eller underlagt ulike lover eller forskrifter om 
personvern.

Sensitiv informasjon skal lagres og beskyttes og kun gjøres tilgjengelig til personer 
som trenger den, dette for å hindre uautorisert tilgang, bruk eller fjerning.

Beskyttet informasjon til tredjeparter (som patenter, varemerker, forretningshem-
meligheter og opphavsrett) skal behandles med samme grad av varsomhet, for å 
unngå anklager om at Eaton har feilaktig tilegnet seg, overtrådt eller misbrukt 
informasjonen.
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Eksempler

Galt
En ansatt sitter på et overfylt tog 
og snakker på mobiltelefonen i 
detalj om en konfidensiell, ny 
produktdesign. 

En Eaton-ingeniør som jobber 
hjemme, forbedrer et Eaton-
produkt og tilbyr ideen i hemme-
lighet til en av Eatons kunder.

Riktig
En ansatt legger frem en 
energibesparende idé for 
fabrikken. Ideen blir vurdert og 
implementert.

En leder minner en nyansatt på at 
hun ikke må bruke sin tidligere 
arbeidsgivers konfidensielle 
informasjon når du utfører arbeid 
for Eaton.

  Spørsmål

Spørsmål: Vi hadde nylig lekkasje på fabrikken, og dette fikk mye opp-
merksomhet i lokalsamfunnet. Naboen min jobber i lokalavi-
sen og har spurt om jeg kan fortelle min historie om hva som 
skjedde. Hva bør jeg gjøre?

Svar: Vær høflig, men fortell ham at det er utnevnte talspersoner som vil 
ta kontakt og gi ham informasjon. Fortell fabrikkdirektøren om det, 
slik at han eller hun kan snakke med kommunikasjonsavdelingen 
om hvordan man bør reagere.
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Handle med integritet   9
Vi verken tilbyr eller mottar bestikkelser, ulovlige 
provisjoner eller utilbørlige gaver eller representasjon. 
Vi har en virksomhetspraksis som er i samsvar med 
vår etikk og våre verdier.
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Lover mot korrupsjon

Eaton har forpliktet seg til å følge antikorrupsjonslover som forbyr bestikkelser, 
ulovlige provisjoner og andre korrupte handlinger for å skaffe seg eller beholde 
kunder eller skaffe seg utilbørlige fordeler. De fleste land har vedtatt slike lover. 
Enkelte lover, som den amerikanske loven Foreign Corrupt Practices Act og den 
britiske loven Bribery Act, gjelder for Eatons atferd over hele verden. Begge 
lovene forbyr Eatons ansatte, og andre personer eller selskaper som handler på 
Eatons vegne, å utbetale bestikkelser overalt der Eaton driver sin virksomhet. 

I henhold til antikorrupsjonslovene er det kriminelt å betale, tilby eller gi noe av 
verdi til en statsansatt, et politisk parti, en søker til et regjeringsembete og i 
enkelte tilfeller til et privat selskap eller privatperson med det korrupte formål å 
påvirke deres handlinger eller beslutninger. Brudd på disse lovene kan føre til 
sivilt eller strafferettslig søksmål mot Eaton og Eatons ansatte, inkludert fengsel 
og betydelige mulkter og bøter.

Bestikkelser, ulovlige provisjoner og 
andre korrupte utbetalinger er forbudt 
over hele verden

Det er forbudt for Eatons ansatte å tilby, gi, be om 
eller motta, både direkte og indirekte, noen form for 
bestikkelser, ulovlige provisjoner eller andre korrupte 
utbetalinger eller noe av verdi til eller fra personer 
eller organisasjoner, inkludert offentlige organer, 
individuelle statsansatte, private selskaper eller 
ansatte i slike private selskaper, under alle omsten-
digheter. 

Dette forbudet mot bestikkelser, ulovlige provisjoner 
og andre korrupte utbetalinger gjelder over hele 
verden, uten unntak og uten hensyn til oppfattet 
lokal skikk, lokal praksis eller konkurranseforhold. 
Dette gjelder også for alle salgsagenter, represen-
tanter, konsulenter, distributører og andre forret-
ningspartnere som handler på Eatons vegne, samt 
for samarbeidspartnere. Alle forretningspartnere, 
inkludert representanter, konsulenter, meglere, 
kontraktører, leverandører, samarbeidspartnere eller 
datterselskaper eller andre mellommenn eller 
agenter som handler på vegne av Eaton, forventes å 
følge alle gjeldende antikorrupsjonslover mens de 
handler på vegne av Eaton.

Se Eatons globale 
retningslinjer for 
antikorrupsjon for 
ytterligere 
veiledning.
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  Spørsmål

Spørsmål: Jeg driver mye forretninger med et statseid selskap. Blir de 
ansatte i dette selskapet betraktet som statsansatte?

Svar: Ja. Definisjonen på en statsansatt er bred og omfatter ansatte i 
statseide bedrifter. Se retningslinjene for antikorrupsjon for en 
fullstendig definisjon.

Spørsmål: Jeg har hørt rykter om at en av våre agenter kan være enga-
sjert i korrupt virksomhet, men jeg vet ikke noe spesifikt. Hva 
bør jeg gjøre?

Svar: Vær oppmerksom på påstander eller rykter om utilbørlig atferd hos 
våre agenter. Eaton kan bli ansvarlige for deres atferd, selv om vi 
ikke har godkjent det eller visst om det. Det er viktig å undersøke 
integriteten til foreslåtte agenter før vi handler med dem. Våre 
skriftlige kontrakter med agenter bør gi oss mulighet til å overvåke 
deres aktiviteter, bekrefte at de følger loven og avslutte kontrakten 
hvis de er engasjert i korrupt virksomhetspraksis. Kontakt den 
juridiske avdelingen for å få råd om hva du bør gjøre.

Spørsmål: Jeg ønsker å engasjere en konsulent til å levere tjenester i et 
land som er kjent for utbredt korrupsjon. Hvordan kan jeg være 
sikker på at denne konsulenten vil overholde vår etikk og våre 
verdier mens han handler på vegne av Eaton? 

Svar: Eaton utfører rimelig due diligence før de engasjerer tredjepartskon-
sulenter for å vurdere om de har ferdighetene, talentet og ressur-
sene som trengs for å utøve sine plikter og sikre at de vil handle 
med integritet mens de handler på vegne av Eaton. Kontakt den 
juridiske avdelingen for assistanse før du engasjerer en konsulent 
eller annen tredjepart til å handle på vegne av Eaton.

Spørsmål: Hva er en bestikkelse?
Svar: En bestikkelse er penger eller annet av verdi (som tjeneste eller 

gave) som tilbys eller gis uetisk eller ulovlig for å påvirke dømme-
kraften eller atferden til en tredjepart eller for å fremkalle et ønsket 
resultat eller en ønsket handling.

Spørsmål: Hva er en ulovlig provisjon?
Svar: En ulovlig provisjon er en slags bestikkelse. Det er alle typer 

penger, honorarer, provisjoner eller annet av verdi som gis for 
utilbørlig å oppnå eller belønne fordelaktig behandling i forbindelse 
med en kontrakt, et prosjekt eller annet forretningsprosjekt. Et 
eksempel på en ulovlig provisjon er hvis en leverandør går med på å 
betale en Eaton-ansatt en andel av pengene som leverandøren mot-
tar fra Eaton, som gjenytelse for å gi leverandøren kontrakten.

Spørsmål: En kunderepresentant har samtykket i å inngå en langvarig 
leveranseavtale, men på betingelse av at vi samtykker i å gi 
kunden én prosent av innkjøpsprisen i rabatt for hver 1000. 
artikkel som bestilles. Jeg forstår at ulovlige provisjoner er 
galt, men er det akseptabelt å godta en rabatt?

Svar: I enkelte situasjoner kan det være akseptabelt å gi en andel av 
innkjøpsprisen i rabatt til en kunde, basert på kjøpsvolum, på 
betingelse av at rabatten er tillatt i henhold til lokal lov, blir regn-
skapsført riktig og utbetales direkte til kundens selskap og ikke til 
den individuelle representanten for selskapet. Hvis kunden ber deg 
utbetale en andel av kjøpsprisen til seg selv personlig til gjengjeld 
for at du får kontrakten, vil dette være en ulovlig provisjon, og dette 
ville være galt. Kontakt den juridiske avdelingen for å få svar på slike 
spørsmål hvis du ikke er sikker på hva som er riktig.56



Eksempler

Galt
Eaton kjøper eierinteresser i et 
selskap i et land som er kjent for 
utbredt korrupsjon, uten å vurdere 
eller ta i betraktning selskapets 
forretningspraksis eller renommé 
som et ærlig selskap.  

En leder ber en reparasjons- og 
vedlikeholdsleverandør reparere 
huset til redusert pris som 
gjenytelse for god omtale av 
leverandøren.

Riktig
Etter flere måneder med dyre og 
tidkrevende forhandlinger mellom 
en av Eatons salgssjefer og en stor 
statlig kontraktør, får Eaton en 
kontrakt. Før kontrakten signeres, 
ber et medlem av kontraktørens 
team salgssjefen om en bestik-
kelse. Salgssjefen kontakter straks 
arbeidslederen sin og den juridiske 
avdelingen for å få veiledning. 
Salgssjefen drar tilbake til personen 
som ba om bestikkelsen, og avslår 
tilbudet. Hun understreker Eatons 
engasjement i ansvarlig virksom-
hetsdrift, og minner personen på 
fordelene ved Eatons kvalitet, 
teknologi og servicetilbud. Salgssje-
fen bekrefter at hun er villig til å 
signere kontrakten, men uten 
betaling. Kontrakten blir signert.

En leverandør tilbyr en av Eatons 
ansatte i leveransekjeden en 
kontantutbetaling for å fremskynde 
leverandørens godkjenningspro-
sess. Den ansatte i leveransekje-
den avslår høflig tilbudet og 
rapporterer straks forsøket på 
bestikkelse til arbeidslederen sin.

Spørsmål: Jeg ble bedt om å gi en reise til en fornøyelsespark til gjengjeld 
for en ordre fra en kunde. Jeg avslo høflig, og vi fikk ordren. 
Trenger jeg å fortelle noen om dette?

Svar: Ja, det er alltid lurt å fortelle det til arbeidslederen din hvis slike ting 
skjer, for å unngå eventuelle problemer med kunden i fremtiden.

Spørsmål: Vil Eaton gi avkall på en forretningsmulighet hvis det er risiko 
for at vårt renommé blir skadet?

Svar: Ja, det vil vi. Vårt renommé som et selskap med integritet er for 
viktig til at vi kan risikere at det svekkes på grunn av en forretnings-
mulighet, uansett hvor viktig den er.
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Gaver og representasjon
Gaver og representasjon i beskjeden skala er vanlig for å bygge opp goodwill og 
styrke arbeidsforholdet til leverandører, kunder og andre forretningspartnere. 
Eaton aksepterer dette og har etablert globale retningslinjer for gaver og 
representasjon som ansatte skal følge når de tilbyr eller mottar gaver, representa-
sjon eller reiser. Det er spesielt viktig at ansatte følger disse retningslinjene når 
de handler med eller er engasjert i forretningssamtaler med statsansatte og 
ansatte i statseide selskaper.

Tilby eller ta imot gaver
En generell regel er at Eaton-ansatte kan tilby eller ta imot gaver så lenge gaven 
er lovlig, og:

• ikke gir inntrykk av eller medfører noen forpliktelse om at den som gir 
gaven, har rett til fordelaktig behandling,

• ikke vil være pinlig for Eaton eller forretningspartneren hvis det ble 
offentlig kjent, 

• er i samsvar med reglene som er fastsatt av den lokale ledelsen, og
• er godkjent og redegjort for i henhold til de globale retningslinjene for 

gaver og representasjon.

  Spørsmål

Spørsmål: Har jeg lov til å ta imot gaver som en del av en seremoni?
Svar: Du har lov til å ta imot gaver under seremonier på betingelse av at 

gaven ikke kan oppfattes som en bestikkelse eller underhåndsbeta-
ling og ikke medfører noe lovbrudd. Det kan oppstå situasjoner der 
du blir gitt en gave under en seremoni som ikke er passende i 
henhold til Eatons globale retningslinjer for gaver og representa-
sjon, men da det vil være feil eller fornærmende å nekte å ta imot. 
Hvis du mottar en slik gave, må du straks rapportere det til sjefen 
din, slik at dere kan diskutere hvordan du skal forholde deg til det.

Gaver til statsansatte eller ansatte i statseide 
selskaper er underlagt komplekse lover og 
forskrifter. Ansatte som arbeider med statsans-
atte eller embetsmenn, må følge de globale 
retningslinjene for gaver og representasjon.
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Eksempler

Galt
En ansatt deltar på et privat 
selskap hos en Eaton-leverandør, 
hvor hun vinner to tur-retur-billet-
ter til Hawaii. Den ansatte forteller 
ikke lederen om premien og 
bruker billettene.

Riktig
En fabrikksjef ønsker å gi en gave 
til en lokal statsansatt for å feire 
at han blir pensjonist. Sjefen 
kontakter den statsansattes 
kontor og får vite at den statsans-
atte kun kan motta gaver opptil en 
bestemt pengeverdi. Fabrikksje-
fen kjøper en liten gjenstand med 
Eaton-logo fra selskapets butikk, 
og gjenstanden er innenfor den 
bestemte pengeverdien.

Det er aldri riktig å tilby eller motta:
• gaver i form av penger eller tilsvarende penger,
• gaver som er forbudt i henhold til gjeldende lover,
• gaver i form av bestikkelse, underhåndsbetaling eller ulovlig 

provisjon,
• gaver som du vet er forbudt av forretningspartnerens organisasjon, og
• gaver som gis i form av tjenester eller andre fordeler.
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Spørsmål: Er det riktig å be en leverandør å ta meg med å spille golf eller 
på andre sportsarrangementer?

Svar: Det er aldri riktig å be om gaver, gratisgoder, tjenester eller andre 
ting som kommer deg selv til gode, uansett verdi.

Spørsmål: Jeg arbeider i leveransekjeden og har fått et nært forhold til en 
av leverandørene våre. Leverandøren vet at sønnen min er 
kommet hjem fra universitetet og har tilbudt seg å gi ham 
sommerjobb. Bør jeg avslå tilbudet?

Svar: Ja. Det er to grunner til at du bør avslå tilbudet. For det første er 
jobbtilbudet et gode som kan betraktes som en gave og kan skape 
inntrykk av at leverandøren har rett til fordelaktig behandling fra 
deg. For det andre, hvis du i fremtiden gir leverandøren nye 
kontrakter, kan det virke som han fikk kontrakten som gjenytelse 
for å ansette sønnen din.

Spørsmål: Jeg pusser opp badet hjemme selv, og en av Eatons kontraktø-
rer har tilbudt seg å gi meg kontonummeret sitt for at jeg skal 
få rabatt på bygningsmaterialer. Siden dette er personlig arbeid 
i mitt hjem, kan jeg da bruke kontraktørens rabatter?

Svar: Rabatter tilsvarer penger og er ikke akseptable gaver i henhold til 
retningslinjene.



Eksempler

Galt
En leverandør tilbyr å fly en 
Eaton-ansatt til fabrikken for å 
rette opp gjentatte kvalitetspro-
blemer. Leverandøren gir den 
ansatte et todagers opphold i Las 
Vegas med alle utgifter betalt for 
å gjøre opp for problemer relatert 
til kvalitetsproblemene.

Riktig
Du inviterer og tar med en kunde 
på middag og teater for å feire et 
fullført prosjekt.

Representasjon
Ansatte som er i en situasjon der de kan tilby eller motta representasjon, må 
gjøre seg kjent med Eatons globale retningslinjer for gaver og representasjon og 
gjeldende lover. Representasjon som involverer Eaton-ansatte, må:

• forekomme sjelden og være i samsvar med de globale retningslinjene for 
reiseutgifter,

• være sømmelig og foregå på et forretningsrelevant sted,
• være innenfor rimelighetens grenser og passende i forhold til forret-

ningssituasjonen,
• ikke utgjøre noen bestikkelse, underhåndsbetaling, ulovlig provisjon eller 

være ulovlig på annen måte,
• ikke skape inntrykk av at Eaton eller forretningspartneren har rett til 

fordelaktig behandling, og
• være godkjent og redegjort for i henhold til de globale retningslinjene for 

gaver og representasjon.

  Spørsmål

Spørsmål: Kan det anses som en gave eller representasjon i henhold til 
retningslinjene for gaver og underholdning å ta med kunden til 
en sportsbegivenhet?

Svar: Hvis du går sammen med kunden, blir det betraktet som represen-
tasjon. Hvis du gir kunden billetter, skal billettene anses som en 
gave. I begge tilfeller dekkes gaven eller representasjonen av 
retningslinjene for gaver og underholdning.

Spørsmål: Jeg ønsker å ta med en av kundene mine på konsert, men jeg 
har hørt at selskapet ikke tillater representasjon på mer enn 20 
euro. Kan jeg ta henne med på konserten hvis hun har lyst?

Svar: Hvis verdien av billettene er over 20 euro, er det ikke riktig av deg å 
ta henne med på konserten. Ikke tilby gaver eller representasjon 
hvis du vet at det er forbudt av mottakerens organisasjon.
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Verktøy for redegjørelse og rapportering 
av gaver
For å skape innsyn i Eatons praksis for gaver og 
representasjon, må det redegjøres for bestemte 
gaver, representasjon og reiser ved hjelp av 
verktøyet for redegjørelse og rapportering av gaver, 
et online-verktøy som du får tilgang til via JOE.

  Spørsmål

Spørsmål: Hvordan redegjør jeg for gaver og 
representasjonsaktiviteter hvis 
jeg ikke har tilgang til verktøyet 
for redegjørelse og rapportering 
av gaver?

Svar: Fortell om det til sjefen din, som har 
ansvaret for å sikre at informasjon 
om slike aktiviteter samles inn og 
rapporteres med verktøyet for 
redegjørelse.

Spørsmål: Kan en arbeidsleder utarbeide 
regler for sine ansatte som er 
strengere enn reglene i retnings-
linjene for gaver og representa-
sjon?

Svar: Ja.

Tilbud om representa-
sjon og reiser til 
statsansatte eller 
ansatte i statseide 
selskaper er underlagt 
komplekse lover og 
forskrifter. Ansatte 
som arbeider med 
statsansatte eller 
embetsmenn, må 
følge de globale 
retningslinjene for 
gaver og representa-
sjon.

Det er aldri riktig å tilby 
eller motta følgende 
typer representasjon:

• "voksen" underhold-
ning eller noen typer 
begivenheter som 
involverer nakenhet 
eller utuktig oppførsel, 
selv om slik under-
holdning er akseptert i 
kulturen der man er, 

• representasjon som 
forretningspartneren 
ikke har lov til å tilby 
eller delta på, og 

• representasjon som 
på annen måte er 
forbudt av den lokale 
ledelsen eller av 
gjeldende lov.
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10 Salg til statlige 
myndigheter 

Vi overholder alle spesielle lover, regler og 
forskrifter som gjelder for statskontrakter og 
forhold til statsansatte. 
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Ansatte som er involvert i markedsføring, salg, kontraktering med og arbeid på 
prosjekter som involverer en stat, må:

• sikre at dokumenter oppbevares i samsvar med spesielle statlige krav,
• følge regnskapsprosesser, inkludert (men ikke begrenset til) prosesser 

som sikrer at informasjon om kostnader og priser, hvis relevant, er 
oppdatert, nøyaktig, fullstendig og riktig oppgitt, og dokumenteres og 
oppbevares i passende arkiver,

• kreve at underkontraktører, konsulenter, salgsrepresentanter, distributø-
rer og selvstendige kontraktører følger lover og forskrifter,

• kjenne og følge Eatons retningslinjer og prosedyrer for statskontrakter 
og forholdet til statsansatt personell, og 

• ikke erstatte avtalefestede varer og tjenester eller avvike fra kontrakts-
krav uten skriftlig godkjenning fra embetsmannen som gir autorisasjon.

Brudd på regler for statskontrakter kan få svært alvorlige konsekvenser for Eaton 
og de ansatte som er involvert. Slike konsekvenser kan inkludere sivilt og/eller 
strafferettslig søksmål, og at Eaton forbys å arbeide med statskontrakter.

Statskontrakter
Mange føderale, statlige og lokale styresmakter over hele verden har bestemte 
lover og forskrifter som omhandler innkjøp. Ansatte må følge gjeldende lover og 
forskrifter for alle statskontrakter.

Integritet

En stat kan anvende spesielle 
atferdsregler som kan være 
forskjellige fra og strengere enn det 
som er vanlig handelspraksis. Vær 
spesielt oppmerksom på følgende 
områder:

• Markedsføring
• Regnskap
• Dokumentasjon
• Rapportering og/eller 

sertifisering
• Leveransekjeden
• Kvalitet

Her er noen aktiviteter som krever at 
man strengt følger spesifikke regler:

• Dokumentasjon av kostnader
• Tilbuds- og anbudsprosedyrer
• Prissetting
• Unngå interessekonflikter med 

organisasjoner
• Gaver eller representasjon til 

embetsmenn
• Samtaler om potensiell anset-

telse med nåværende og/eller 
tidligere embetsmenn

• Endring av ordre,
• Dokumentasjon av tidsbruk 
• Overholdelse av kontraktsvilkår
• Håndtering av hemmeligstem-

plet informasjon
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Hvis Eaton bruker leverandører eller underkontraktø-
rer for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 
statskontrakter, har de involverte Eaton-ansatte 
ansvaret for å kommunisere alle spesielle statlige 
krav til disse leverandørene eller underkontraktø-
rene. Eaton er også forpliktet til kun å velge 
leverandører eller underkontraktører som opptrer i 
samsvar med disse retningslinjene.

Eatons ansatte og eventuelle personer eller 
selskaper som handler på vegne av Eaton overalt 
der Eaton driver virksomhet, må huske at de i tillegg 
til å følge sine egne lands lover, også må følge 
bestemte amerikanske lover som gjelder i andre 
land. Disse lovene inkluderer den amerikanske loven 
Foreign Corrupt Practices Act, lover relatert til 
amerikansk hemmeligstemplet informasjon og lover 
relatert til amerikansk eksportkontroll. Eksempel: Et 
Eaton-datterselskap i Storbritannia som produserer 
deler for det amerikanske forsvaret, er underlagt 
amerikanske lover på samme måte som det 
amerikanske morselskapet.

Forhold til statsansatte
Nasjonale og lokale styresmakter forbyr vanligvis eller ilegger strenge begrens-
ninger for gaver, representasjon, tjenester, ytelser og reiser som tilbys til eller 
mottas av statsansatte. Se Eatons globale retningslinjer for gaver og representa-
sjon for å få veiledning om gaver, representasjon, tjenester, ytelser eller andre 
utgifter eller veldedige donasjoner til statsansatte.
Hvis du handler med en stat i jobben din, har du ansvaret for å kjenne og følge 
gjeldende lover og forskrifter. Kontakt Eatons juridiske avdeling hvis du ikke er 
sikker på hvilke lover som gjelder for deg.

Se Eatons globale 
retningslinjer for 
antikorrupsjon for 
ytterligere 
veiledning.
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  Spørsmål

Spørsmål: Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg trenger ekstra opplæring relatert 
til statskontrakter?

Svar: Vi forstår at dette er et svært lovregulert og komplekst felt. Vi 
forventer imidlertid at du tar ansvaret for kvaliteten på arbeidet du 
utfører, så snakk med arbeidslederen din eller kontakt den juridiske 
avdelingen hvis du tror du trenger mer opplæring for å utføre 
jobben.

Spørsmål: Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke er sikker på om jeg kan tilby 
representasjon, måltider eller reiser til den statsansatte som 
jeg samarbeider med på prosjektet? 

Svar: . Ikke tilby noe før du har fått bekreftet at det er akseptabelt. 
Kontakt den juridiske avdelingen hvis du trenger hjelp med å 
avgjøre hva som er akseptabelt.

Spørsmål: Arbeidslederen min har bedt meg signere et regnskapssertifi-
kat mens han er borte. Jeg er ikke sikker på om jeg har lov til å 
signere det. Hva gjør jeg?

Svar: Be arbeidslederen din bekrefte at du har myndighet til å signere 
dokumentet. Hvis han eller hun er usikker, be den juridiske 
avdelingen om hjelp. Du skal aldri signere eller sertifisere selska-
pets overholdelse av statlige lover og forskrifter med mindre du har 
spesifikk autorisasjon til det.

Spørsmål: En nyutnevnt embetsmann har bedt om å få en omvisning på 
fabrikken vår. Hans utnevnelse var svært kontroversiell i 
lokalsamfunnet, og hans besøk kan skape uro blant arbeiderne. 
Må jeg godkjenne dette besøket?

Svar: Slike spørsmål bør tas opp med Eatons stedfortredende direktør, 
bedriftens samfunnskontakt eller den juridiske avdelingen.

Spørsmål: En av mine venner slutter i jobben i staten og ville være et 
perfekt tilskudd til mitt nye prosjektteam. Kan jeg fortelle 
henne om denne jobbmuligheten? 

Svar: For å unngå juridiske problemer, kontakt personalavdelingen eller 
den juridiske avdelingen før du har noen jobbrelatert samtale med 
en nåværende eller tidligere statsansatt.
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Eksempler

Galt 
Eaton vurderes for en stor 
statskontrakt. Eaton ansetter 
sønnen til personen som skal 
avgjøre om Eaton får kontrakten.  

Eaton er forpliktet til å avsløre 
kostnadsinformasjon i anbudet. 
Eaton betrakter denne informasjo-
nen som konfidensiell og oppgir 
feilaktig informasjon.

En statsansatt antyder at ingen 
tar lovene som forbyr gaver fra 
selskaper som handler med 
staten, alvorlig, så en Eaton-ans-
att tilbyr ham billetter til et 
sportsarrangement.

Eaton er pålagt at produkter som 
leveres til staten, skal inkludere 
en bestemt prosentandel av lokalt 
produserte deler. Eaton sertifise-
rer at produktene oppfyller denne 
prosentandelen når dette ikke 
stemmer.

Riktig
Ifølge lokale lover er det strengt 
forbudt for statsansatte å motta 
måltider fra leverandører. Eaton-
ansatte unngår å tilby eller gi 
måltider til statsansatte. 

En stats anbudsinnbydelse krever 
sertifisering innenfor mange 
områder, som ansettelses- og 
personalpolitikk. Eaton-ansatte 
bekrefter hvert punkt før de 
fullfører sertifiseringen og sikrer 
at de er autorisert til å signere 
sertifiseringen. 

En Eaton-leder kontakter perso-
nalavdelingen og den juridiske 
avdelingen før han tilbyr en 
tidligere statsansatt jobb for å få 
bekreftet at det er lovlig at hun 
arbeider for Eaton. 

Ifølge statlige regnskapsregler 
skal tid som brukes på statskon-
trakter, være dokumentert og 
riktig bokført før det kan sendes 
inn krav om betaling. Riktige 
dokumentasjonsprosedyrer blir 
fulgt.
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Vi yter ikke bidrag til politiske kandidater eller 
partier på vegne av Eaton, selv der dette er lovlig.

Politiske bidrag 11
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Eaton gir ikke bidrag til politiske kandidater, verken i form av penger, eiendom 
eller tjenester, selv ikke når dette er lov. Dette er ikke til hinder for at folkevalgte 
representanter kan besøke selskapets anlegg. Slike besøk anbefales faktisk, for å 
sikre at folkevalgte forstår hvilke problemer våre operasjoner står overfor. Dette 
er heller ikke til hinder for at Eaton kan støtte valgsaker (som skoleavgifter) som 
er av interesse for våre operasjoner og ansatte.

De enkelte ansatte oppfordres til å involvere seg i den politiske prosessen og yte 
personlige bidrag etter eget ønske. Ansatte skal ikke presse andre ansatte til å 
yte politiske bidrag eller støtte et politisk parti eller en politisk kandidat.  

Ansatte som tar stilling i offentlige saker (regjeringssaker, lovsaker og andre 
saker av interesse for offentligheten), skal ikke handle, eller tilsynelatende handle, 
på Eatons vegne, med mindre de har tillatelse til det fra Eatons stedfortredende 
direktør og bedriftens samfunnskontakt.

Her er noen eksempler på ting som Eaton forbyr, og som kan være ulovlig:
• Politiske organisasjoner, kandidater og deres ansatte skal ikke bruke 

selskapets biler eller annen Eaton-eiendom i forbindelse med politiske 
kampanjer,

• Eatons penger skal ikke brukes til å kjøpe plasser eller billetter til 
politiske middager eller politiske pengeinnsamlingsarrangementer, og

• Eaton-navnet skal ikke brukes i politisk litteratur eller kampanjelitteratur.

Etikk
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Eksempler

Galt 
En Eaton-ansatt deltar på en 
politisk pengeinnsamlingsmiddag 
og oppgir kostnadene på 
utgiftsrapporten. 

En arbeidsleder sender e-poster 
til ansatte som rapporterer direkte 
til henne, der hun ber om støtte til 
sin onkel som er kandidat i 
lokalvalget. Hun ber dem 
innstendig om å bidra til kampan-
jen hans.

En politiker skal gå av og arrange-
rer et avskjedsselskap der 
bidragene skal brukes til å betale 
gjelden fra siste valg. Eaton 
kjøper billetter til selskapet for 
ansatte.

En fabrikksjef lar en politiker sette 
opp et kampanjeskilt på Eatons 
eiendom.

Riktig
Lokale lover tillater at bedrifter gir 
bidrag til politiske kandidater. 
Eaton gir ikke noe bidrag.

Partifunksjonærer ber om en 
omvisning på Eatons anlegg. 
Fabrikksjefen rådfører seg med 
den juridiske avdelingen, stedfor-
tredende direktør eller bedriftens 
samfunnskontakt før han svarer 
på henvendelsen. 

Eatons ledere støtter lokale 
skoleavgifter og forsikrer seg om 
at dette er lovlig og riktig før de 
forklarer for de ansatte hvorfor 
dette er viktig for Eaton og 
lokalsamfunnet.

En leder gjennomgår en utgifts-
rapport og legger merke til 
utgifter fra en politisk samling. 
Lederen godkjenner ikke rappor-
ten, og snakker med den ansatte 
om Eatons retningslinjer for 
politiske bidrag.

  Spørsmål

Spørsmål: Kan jeg bruke selskapets bil til å kjøre borgermesteren i vår 
årlige parade?

Svar: Nei, det er ikke passende å bruke selskapets bil til å støtte politiske 
kandidater.

Spørsmål: Lederen min har bedt meg donere penger til en bestemt 
kandidat. Han forsikrer at jeg ikke er nødt til å bidra, men jeg 
føler meg likevel presset. Hvordan skal jeg håndtere dette?

Svar: Eaton-ansatte skal ikke presse andre ansatte til å støtte et politisk 
parti eller en politisk kandidat. Hvis du ikke føler deg bekvem med å 
snakke med lederen din eller en annen leder om dette, kontakt 
personalavdelingen eller kontoret for etikk og overholdelse.
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Vi har forpliktet oss til å være en global leder innen 
sikring av helse og sikkerhet for våre ansatte, samt å 
beskytte miljøet.

Helse, miljø og 
sikkerhet12

72



Ansattes sikkerhet
Vi prioriterer våre ansattes helse og sikkerhet svært høyt. Vi tilstreber å hindre 
ulykker, skader og yrkesrelaterte sykdommer, og fremmer en sunn og sikker 
livsstil for våre ansatte og deres familier.

Overholdelse
Vi har en global ledelsesstruktur for helse, miljø og sikkerhet (HMS) med 
mennesker, retningslinjer og prosesser, som er utformet for å sikre overholdelse, 
ansvarlig HMS-praksis og proaktiv ulykkesrapportering og respons. Denne 
strukturen gjelder både for våre operasjoner og for produktene vi fremstiller. Vi 
bestreber oss på å oppfylle eller overgå lovpålagte krav, i samsvar med Eatons 
engasjement for å respektere og følge alle lover, regler og forskrifter som gjelder 
for vår virksomhet over hele verden. Vi arbeider for en kultur med "null ulykker" og 
for kontinuerlig forbedring av våre HMS-resultater ved å implementere Eatons 
HMS-styringssystem, som etablerer ett sett med ytelsesstandarder for HMS for 
alle anlegg og fabrikker over hele verden. Vi bruker kvalifiserte og uavhengige 
tredjeparter for å vurdere og verifisere våre HMS-ytelsesmål.

Miljøforvaltning
Vårt miljøengasjement er mer enn bare juridisk overholdelse og omfatter flere 
tiltak for å redusere vårt miljøfotavtrykk for våre operasjoner, produkter og 
leveransekjeden. I våre operasjoner gjenspeiles dette engasjementet i våre 
bestrebelser for å hindre forurensning, redusere klimagassutslipp og bevare 
naturressurser, og dette er innlemmet i våre tiltak for leveransekjeden. Vi utvikler 
også våre produkter for miljøet (for eksempel ved å vurdere råmaterialer og 
energieffektivitet) og innlemmer livssykluskonsekvenser i produktutviklingen. 
Samlet støtter disse tiltakene Eatons generelle modell for en bærekraftig 
virksomhet.

Kunder, leverandører og kontraktører
Vi samarbeider med våre kunder, leverandører og kontraktører for å sikre 
overholdelse, fremme sikkerhet, redusere vårt samlede miljøfotavtrykk og utvikle 
bærekraftige løsninger på verdens miljø- og energistyringsproblemer.
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  Spørsmål

Spørsmål: Min beste venn kjører truck på skiftet mitt. I går kveld veltet 
han ved et uhell en tønne med oljeavfall og sølte noe på 
gulvet. Jeg hjalp ham å fjerne sølet, og ingen la merke til det. 
Vennen min har fått flere advarsler for uforsiktig kjøring, og 
hvis sølet blir rapportert, kan han miste jobben. Hva bør jeg 
gjøre?

Svar: Si ifra om bekymringen din og fortell ham at sølet må rapporteres. 
Hvis han ikke rapporterer det selv, må du rapportere sølet til 
arbeidslederen din, den lokale HMS-sjefen eller den juridiske 
avdelingen.

Spørsmål: Jeg jobber i et område som krever bruk av vernesko. HMS-
lederen sier at det ikke er penger til sko i budsjettet. Hva bør 
jeg gjøre?

Svar: Rådfør deg med fabrikksjefen, bedriftens HMS-kontakt eller den 
juridiske avdelingen.

Spørsmål: Maskinreparasjon på vår fabrikk utføres av kontraktører. Jeg er 
maskinoperatør, og jeg har lagt merke til at en av kontraktø-
rene hopper over prosedyrene for maskinsikkerhet. Bør jeg si 
noe?

Svar: Be kontraktøren avslutte arbeidet av hensyn til sin egen sikkerhet. 
Fortell så arbeidslederen din eller den lokale HMS-lederen om 
situasjonen.

Spørsmål: Fabrikken bruker en ekstern leverandør til å utføre platekled-
ningsarbeid. Jeg besøkte anlegget deres nylig, og la merke til 
at det rant kjemikaliesøl fra anlegget ned i en bekk i nærheten. 
Vi har hatt et langvarig og godt forhold til denne leverandøren. 
Bør jeg si noe?

Svar: Ja. Spør leverandøren om dette sølet og hva de har tenkt å gjøre for 
å stoppe det. Rapporter det også til din lokale HMS-leder og den 
juridiske avdelingen for å finne ut hva som bør gjøres.

Spørsmål: Jeg har observert usikker praksis i andre avdelinger på 
fabrikken. Er det riktig at jeg sier noe?

Svar: Alle ansatte har ansvar for å opprettholde et sikkert arbeidsmiljø. 
Fortell arbeidslederen din eller den lokale HMS-lederen om 
eventuell usikker praksis.

Spørsmål: Hvorfor følger vi sikkerhetsstandarder som overskrider lokale 
krav når konkurrenten bare følger lokale krav?

Svar: Eaton beskytter sine ansatte ved å håndheve et sett med globale 
standarder for helse, miljø og sikkerhet, selv om disse standardene 
av og til er strengere enn lokale krav.
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Eksempler

Galt 
En maskinoperatør synes det er 
for varmt på anlegget til å bruke 
vernebriller.

En leder starter en ny produk-
sjonslinje for maling som kan foru-
rense luft og avfallsvann, men har 
ikke innhentet de nødvendige 
statlige godkjenningene eller 
lisensene.

En maskinoperatør hopper over 
sikkerhetsprosedyrene for 
maskinen for å fullføre en 
kundeordre raskere.

En fabrikksjef godkjenner ikke 
innkjøp av utstyr for luftforurens-
ningskontroll som er pålagt for å 
etterleve utslippskrav, for å øke 
fabrikkens økonomiske resultat.

Riktig
En ny maskinoperatør begynner i 
bedriften. Som en del av 
innføringen får han opplæring i 
maskinsikkerhetsprotokoller og 
nødvendig personlig verneutstyr.

En ansatt faller og skader seg på 
fabrikken. Hun varsler arbeidsle-
deren, følger den pålagte 
rapporteringsprosessen og får 
legehjelp.

En kunde forbyr at bestemte 
kjemikalier brukes i produkt og 
produktemballasje. Produkttea-
met samarbeider med produktut-
vikling og leveransekjeden for å 
sikre at forbudte kjemikalier ikke 
brukes i produktet.

En fabrikksjef forsikrer seg om at 
HMS-styringsprosedyrene følges 
når det introduseres et nytt 
produkt, en ny prosess, nytt 
utstyr eller råmateriale på 
fabrikken, for å sikre de ansattes 
sikkerhet.
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Som Eaton-ansatt forventes du å:
•	 lese,	gjøre	deg	kjent	med	og	følge	etikkodeksen,
•	be	om	hjelp	hvis	du	ikke	er	sikker	på	om	en	

avgjørelse eller handling du vurderer, er etisk 
eller lovlig,
•	delta	i	opplæring	og	kurs	i	etikk	og	overholdelse,	
•	forstå	at	du	kan	være	forpliktet	til	straks	å	

rapportere eventuell aktivitet som du tror kan 
medføre brudd på etikkodeksen,
•	samarbeide	med	Eaton-representanter	som	

utfører interne undersøkelser, og
•	bekrefte	ditt	ansvar	for	å	følge	etikkodeksen	når	

du blir bedt om det.
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Hvis du er leder hos Eaton, forventes det også at du:
• går foran med et godt eksempel, både i ord og handling,
• legger til rette for åpen og ærlig toveiskommunikasjon med de ansatte, 

oppmuntrer dem til å stille spørsmål og melde fra om bekymringer om 
etiske saker og informere dem når et problem er løst,

• bekrefter og støtter ansatte som kommer for å snakke om et problem 
eller rapportere et mulig brudd, og sikrer at de ikke opplever represalier 
for dette,

• sikrer at handlingsplaner for å løse problemer med overholdelsesrisiko 
iverksettes straks,

• underbygger Eatons retningslinjer og prosedyrer som er utformet for å 
hindre og oppdage uetisk og ulovlig atferd,

• sikrer at ansatte får opplæring i og informasjon om retningslinjer, 
prosedyrer og etikk- og overholdelsesrisiko som gjelder i deres stilling, og

• sertifiserer årlig at ansatte som rapporterer direkte til deg, har fullført 
opplæring i etikk.

Konsekvenser ved brudd på etikkodeksen
Ansatte som ikke overholder etikkodeksen, kan bli gjenstand for disiplinærtiltak, 
opptil og inkludert oppsigelse. Atferd som er forbudt i kodeksen, kan også føre til 
personlig sivil eller strafferettslig søksmål.

Brudd kan omfatte:
• Utføre handlinger som medfører brudd på kodeksen.
• Be andre utføre handlinger som medfører brudd på kodeksen.
• Unnlate å samarbeide i undersøkelser som utføres av Eaton-represen-

tanter.
• Iverksette represalier mot en ansatt som har rapportert i god tro om et 

brudd eller mistenkt brudd, eller har hjulpet til med en etikkundersø-
kelse. 

• Skjule eller unnlate å rapportere om aktivitet som du mener medfører 
brudd på etikkodeksen.

Press fra arbeidsledere eller krav på grunn av forretningsforhold fritar ingen fra å 
følge etikkodeksen.



Eksempel

Galt
En leder oppdager at en ansatt 
forfalsker utgiftsoppgaven og gjør 
ingenting med det.

Riktig
En leder møter en ansatt for å 
takke henne personlig for at hun 
sa fra om et alvorlig kvalitetspro-
blem, noe som redder selskapet 
fra potensielt erstatningsansvar 
og tap av renommé.

  Spørsmål

Spørsmål: Jeg tror det kan være et potensielt kvalitetsproblem på 
fabrikken, men jeg er ikke sikker på fakta eller om det er en 
etisk sak. Må jeg likevel ta opp dette?

Svar: Vi forventer at du rapporterer om ting som dette til din arbeidsleder, 
slik at han eller hun kan rette opp situasjonen før den blir alvorlig. 
Du trenger ikke undersøke eller kjenne alle fakta. Vi krever bare at 
du har gode og ærlige hensikter. I de fleste tilfeller kan arbeidslede-
ren din forklare deg alle fakta eller vil samarbeide med deg for å 
løse problemene.
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I dagens globale marked kan det være vanskelig å 
holde seg oppdatert på nye utfordringer 
organisasjonen står overfor, eller vite hvordan man 
skal forholde seg i alle mulige komplekse situasjoner. 
Ingen har svar på alt. Men vi vet at de beste svarene 
vil vokse frem i en organisasjon som er engasjert i å 
ivareta sin etikk og sine verdier og skape et miljø som 
støtter etisk atferd. Vær ikke redd for å stille 
spørsmål, gi uttrykk for bekymring eller rapportere 
om tvilsom atferd eller forretningspraksis.
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Det er ikke alltid klart hva som er gode etiske avgjørelser. Svarene er ikke alltid 
entydige eller enkle. Hva om du står overfor et vanskelig valg? Det blir lettere å ta 
en avgjørelse hvis du først leser gjennom etikkodeksen og denne håndboken, og 
deretter stiller deg selv følgende tre spørsmål:

Hvis du fortsatt er i tvil, snakk med lederen din. Hun eller han kan ofte være din 
beste ressurs og har mest kunnskap om vårt daglige ansvar. Hvis du ikke føler 
deg bekvem med å ta opp saken med lederen din, eller hvis du tar opp et 
problem og det ikke blir løst, finner du noen flere ressurser her:

• En annen leder i organisasjonen, regionen eller sektoren. 
• Personalavdelingen eller verneombudet (spesielt angående arbeidsplas-

saker som godtgjørelse, fordeler, disiplin eller forfremmelser). 
• Område- eller funksjonsledere (som kvalitets- eller leveransekjeden).
• Den juridiske avdelingen.
• Kontoret for etikk og overholdelse.

• Ville jeg føle meg bekvem med å forklare mine handlinger til min  
overordnede?

• Ville jeg kunne fortelle familie og venner om mine handlinger uten  
å skjemmes?

• Ville jeg føle meg bekvem med at mine handlinger ble beskrevet  
i nyhetsmediene?
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Slik kontakter du kontoret for etikk og overholdelse
I den grad lokal lovgivning tillater det kan hvem som helst, åpent eller anonymt, 
stille spørsmål eller rapportere om eventuelle etiske bekymringer eller potensi-
elle eller faktiske lovbrudd, inkludert saker vedrørende regnskap, økonomi, skatt 
eller korrupsjon, til kontoret for etikk og overholdelse med en av metodene 
nedenfor:

• Vanlig brevpost — Send brevet til:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-post — Send e-post til Ethics@eaton.com, eller bruk skjemaene på 
nettstedet til Global Ethics på JOE (Eatons intranett) eller på Eatons 
eksterne nettsted.

• Telefon — Ring hjelpetelefonen for etikk og økonomisk integritet på 
telefonnummer 800 433 2774 fra USA og Canada. Fra alle andre land, 
ring nummeret som står på den lokale etikkplakaten, eller på nettstedet 
til Global Ethics på JOE. Hjelpetelefonen er gratis, og en flerspråklig 
representant er tilgjengelig døgnet rundt, sju dager i uken.

• Støtte for andre språk — Hvis du ønsker det, kan du skrive på ditt eget 
språk når du rapporterer. Send brevet eller e-posten til en av adressene 
ovenfor, så vil vi oversette brevet eller e-posten din.

Hva du kan forvente når du kontakter kontoret for etikk  
og overholdelse
Uansett hvilken metode du bruker for å sende rapporten, melde fra om bekym-
ringen eller spørsmålet, kan du forvente følgende:

• Rapporten, bekymringen eller spørsmålet vil bli tatt alvorlig og vil bli 
behandlet straks, på en diskret og profesjonell måte.

• Du vil få hjelp med oversettelse hvis du trenger det.
• Alle rapporter eller bekymringer du tar opp, vil bli undersøkt eller henvist 

til personalavdelingen eller annen intern ressurskanal for svar eller 
oppfølging. Undersøkelser blir utført straks. 

• Din identitet vil bli holdt hemmelig så mye som mulig mens de nødven-
dige undersøkelsene pågår.  

• Informasjon vedrørende rapporten og undersøkelsen blir oppbevart i 
samsvar med gjeldende lover og kun gitt til personer som trenger å ha 
kjennskap til informasjonen. 

• Hvis du ønsker det, og dersom lokale lover tillater det, kan du forbli 
anonym. Hvis du velger å være anonym, kan ikke stedet der du er eller 
telefonnummeret ditt identifiseres eller spores. Hvis du velger å være 
anonym, vil det imidlertid bli vanskeligere for oss å undersøke påstan-
dene og løse problemene dine.

• Mulige brudd eller mulig tjenesteforsømmelse vil, hvis det er underbygd, 
bli løst ved hjelp av relevante strakstiltak. Hvis det er passende og vi har 
din kontaktinformasjon, vil vi informere deg om resultatet.
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Eaton vil ikke tillate represalier eller disiplinærtiltak 
mot en ansatt som i god tro melder fra om en 
bekymring, leverer en rapport eller hjelper til med 
undersøkelse av en rapport. Enhver ansatt som 
hevner seg på en annen for å ha rapportert eller 
hjulpet til med en undersøkelse, kan bli gjenstand for 
disiplinærtiltak, opptil og inkludert oppsigelse. Hvis 
du føler at noen har hevnet seg på deg for å 
rapportere eller hjelpe til med en undersøkelse, 
kontakt straks arbeidslederen din, personalavdelingen 
eller visepresidenten på kontoret for etikk og 
overholdelse. Alle ansatte som ondsinnet bruker 
hjelpetelefonen til å rapportere usann informasjon, 
kan bli gjenstand for disiplinærtiltak, opptil og 
inkludert oppsigelse.



  Spørsmål

Spørsmål: Ifølge kodeksen vil ikke ansatte bli gjenstand for represalier 
hvis de rapporterer i god tro. Hva menes med "god tro"?

Svar: Ansatte handler i god tro hvis de tror at de oppgir sannferdig 
informasjon når de rapporterer. Med andre ord hvis de har gode og 
ærlige hensikter. Det betyr ikke at de trenger å ha rett. Hvis du ikke 
er sikker på om du skal rapportere, be arbeidslederen din eller 
kontoret for etikk og overholdelse om hjelp.

Spørsmål: Jeg er bekymret for at noen vil bruke hjelpetelefonen til å 
komme med uriktige påstander om meg. Hvorfor blir anonyme 
rapporter tatt på alvor?

Svar: Alle rapporter som gjøres via hjelpetelefonen, blir tatt på alvor. 
Ansatte trenger en ressurs de kan stole på hvis de ikke er bekvem-
me med å identifisere seg, som for eksempel hvis saken involverer 
arbeidslederen. Men alle ansatte som ondsinnet bruker hjelpetele-
fonen til å rapportere usann informasjon, kan bli gjenstand for 
disiplinærtiltak, opptil og inkludert oppsigelse.

Spørsmål: Jeg har innrapportert en alvorlig sak til kontoret for etikk og 
overholdelse, men ingen har kontaktet meg om hva som har 
skjedd. Hvorfor?

Svar: Hvis du har rapportert anonymt, vet vi ikke hvordan vi skal komme i 
kontakt med deg. Hvis vi kan komme i kontakt med deg, er det ikke 
sikkert vi kan fortelle deg alt om resultatene på grunn av hensyn til 
personvern eller andre konfidensialitetshensyn. Hvis det er viktig 
for deg, ring hjelpetelefonen og spør om saken er løst.

Spørsmål: Hvis jeg er bekymret for noe, må jeg da ta det opp med 
arbeidslederen eller en annen lokal sjef før jeg kan ringe 
hjelpetelefonen eller kontakte kontoret for etikk og 
overholdelse?

Svar: Du bør helst gjøre det. Arbeidslederen din eller en annen lokal sjef 
har størst mulighet til å hjelpe deg. Men du er ikke nødt til å snakke 
med arbeidslederen først eller gå tjenestevei før du bruker hjelpete-
lefonen eller kontakter kontoret for etikk og overholdelse.
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Landsspesifikk informasjon

I denne håndboken har vi referert til hjelpetelefonen som 
én av flere ressurser du kan bruke for å få råd eller 
rapportere tjenesteforsømmelse eller andre situasjoner 
som kan utgjøre lovbrudd eller brudd på vår etikkodeks 
eller være i strid med våre verdier. Du er ikke nødt til å 
bruke hjelpetelefonen for å melde fra om bekymringen. 

Ifølge lokal lovgivning i enkelte land kan du faktisk bare 
bruke hjelpetelefonen til å rapportere om saker vedrørende 
finans, regnskap, bank, korrupsjon og andre alvorlige saker. 
Det kan også hende du må identifisere deg for personen 
du snakker med på hjelpetelefonen. Hvis slike lover gjelder 
for deg, inneholder denne håndboken også en 
landspesifikk merknad. Alle henvisninger til bruk av 
hjelpetelefonen i denne håndboken for etikk og i relatert 
kommunikasjon er underlagt begrensningene som er 
skissert i denne merknaden. Hvis du har spørsmål, kontakt 
din lokale personalsjef eller kontoret for etikk og 
overholdelse for å få en avklaring.
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For å understreke at Eatons etiske standarder både 
er oppdaterte og på høyeste nivå, har Eaton 
opprettet et kontor for å føre tilsyn med og styre 
programmet for etikk og overholdelse. Kontoret ledes 
av visepresidenten for etikk og overholdelse, og 
styrets styringskomité har øverste myndighet. Dette 
kontoret er avhengig av engasjement og støtte fra alle 
ansatte, ledere og toppledere for å sikre at Eatons 
etikk og verdier integreres i virksomhetspraksisen på 
en konsekvent måte over hele verden.

Globalt kontor for etikk  
og overholdelse
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Kontorets aktiviteter og ansvarsområder er følgende:

• Støtte ledere i å gi ansatte 
effektiv, relevant og gjennom-
tenkt etikkopplæring og 
kommunikasjon.

• Gi og føre tilsyn med opplæ-
ring i og kommunikasjon om 
overholdelse.

• Regelmessig vurdere og priori-
tere risiko for manglende 
overholdelse av lover og 
Eatons retningslinjer, og 
overvåke aktiviteter for å 
kontrollere slik risiko.

• Overvåke og granske program-
met for etikk og overholdelse 
og periodevis evaluere 
programmets effektivitet.

• Lede og spore saker vedrø-
rende etikk og overholdelse 
og rapportere om nøkkelmål. 

• Gi veiledning om nye proble-
mer og prioriteringer.

• Gi ansatte og tredjeparter 
anonyme og konfidensielle 
rapporteringskanaler for å 
melde fra om bekymringer og 
rapportere om tjenesteforsøm-
melse og brudd på lover, 
retningslinjer og etikkodeksen.

• Administrere rapporter via 
hjelpetelefonen.

• Føre tilsyn med etikkundersø-
kelser og modifisere program-
met for etikk og overholdelse 
etter behov.

• Ha regelmessige møter med 
styrets revisjons- og styrings-
komité for å rapportere om 
saker vedrørende etikk og 
overholdelse og programmets 
status.
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Merknader



I den grad lokal lovgivning tillater det kan hvem som helst, åpent eller 
anonymt, stille spørsmål eller rapportere om eventuelle etiske 
bekymringer eller potensielle eller faktiske lovbrudd, inkludert saker 
vedrørende regnskap, økonomi, skatt eller korrupsjon, til kontoret for 
etikk og overholdelse, med en av metodene nedenfor:

• Vanlig post:    • E-post: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefon: Hjelpetelefonen er gratis, og flerspråklige representanter er tilgjenge-
lige døgnet rundt, sju dager i uken. Hvis landet ditt ikke er oppført her (eller hvis 
du får problemer med numrene under), vennligst se den lokale etikkplakaten 
eller det globale nettstedet for etikk som er tilgjengelig via JOE.

Østerrike* 0800.295.342
Brasil 0800.891.4212
Canada 800.433.2774
Kina (Unicom) 10.800.711.1122 
Kina (Kina Telecom) 10.800.110.1046
Den tsjekkiske republikk* 800.143.861
Den dominikanske republikk* 800.320.0821
Tyskland* 0800.181.9146
India 000.800.100.1499
Italia  800.789343
Mexico 001.888.667.6799
Nederland* 0800.022.2042
Polen* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Storbritannia 0808.234.9987
USA 800.433.2774

• Internett: www.eaton.com/ethics

Slik kontakter du kontoret for etikk  
og overholdelse 

*Mobiltelefoner blir kanskje ikke tilkoblet. Hvis du får problemer, ring fra fasttelefon.
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