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DON’T DO 
THIS AT WORK

Retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd
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RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG FORRETNINGSATFERD02 INNLEDNING

HVORFOR HAR 
KONSERNET 
RETNINGSLINJER 
FOR ANSVARLIG 
FORRETNINGSATFERD?
Våre retningslinjer for ansvarlig 
forretningsatferd gir deg en overordnet 
innføring i vårt rammeverk av regler og 
instruksjoner. De hjelper oss med å skape en 
Telia-måte å drive forretningsvirksomhet på 
ved å definere et felles “etisk kompass” for 
hele selskapet, angi tydelige standarder og 
fortventninger om hvordan man bør opptre, 
og hjelpe oss alle med å erkjenne at redelig 
forretningsvirksomhet er et felles ansvar.

Vi tar ansvarlig forretningsvirksomhet på 
alvor. I så stor grad at vi bestemte oss for å 
presentere retningslinjene våre for ansvarlig 
forretningsatferd som en serie engasjerende 
historier om hva du ikke bør gjøre på jobb.

Vår satsing på ansvarlig forretningsatferd 
Å være en ansvarlig virksomhet innebærer å 
støtte opp om internasjonale standarder for 
menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø 
og anti-korrupsjon. Derfor overholder vi flere 
internasjonale erklæringer, konvensjoner og 
retningslinjer, blant annet FNs verdenserklæring 
om menneskerettigheter, International Labor 
Organizations kjernekonvensjoner, OECDs 
retningslinjer for flernasjonale virksomheter 
og FNs Global Compact.

Disse internasjonale standardene danner 
grunnlaget for retningslinjene for ansvarlig 
forretningsatferd og vårt rammeverk av regler 
og instruksjoner. 

Hvem påvirkes av retningslinjene? 
Retningslinjene for ansvarlig forretningsatferd 
påvirker oss alle – ansatte, ledere og 
styremedlemmer. Alle kontraktører og 
konsulenter som utfører arbeid som inngår i 
virksomheten vår, må også følge retningslinjene 
for ansvarlig forretningsatferd. Brudd på våre 
retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd, 
inkludert våre regler og instruksjoner, vil ikke 
bli godtatt, og de vil få konsekvenser, inkludert 
oppsigelse av arbeidsforhold.

ANGI FORVENTNINGER
Hva forventes av meg som ansatt?
Du forventes å lese, forstå og følge våre 
retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd, 
regler, instruksjoner og prinsipper samt lokal 
lovgivning. 

Du må alltid være åpen om dine beslutninger 
og handlinger, og aldri bruke posisjonen din 
eller selskapets aktiva eller avtaler for å oppnå 
personlige fordeler. 

Si fra om og rapporter eventuelle bekymringer 
eller brudd på våre regler. Dersom du er usikker 
på hvordan du bør opptre, kan du spørre din 
overordnede eller den som har ansvaret for 
etikk og etterlevelse. Hvis du føler deg truet på 
liv og helse, eller tvinges til å bryte prinsippene 

VI TAR ANSVARLIG 
FORRETNINGS- 
VIRKSOMHET  
PÅ ALVOR

våre, må du rapportere det til din overordnede 
og konsernets avdeling for etikk og etterlevelse 
snarest mulig.

Hva forventes av meg som leder?
I tillegg til det ovennevnte forventer vi at du 
fremmer en åpenhets- og redelighetskultur, og 
at du skaper et miljø der medarbeiderne dine 
opplever det som trygt å ta opp bekymringer. 

BRINGING  
THE WORLD 
CLOSER  
ON THE 
CUSTOMER’S 
TERMS
Sett av tid til å diskutere og reflektere over 
områder i retningslinjene som er spesielt 
relevante for dine medarbeidere. Lytt til dem, 
og prøv å svare på eventuelle spørsmål eller 
bekymringer. Be ved behov om hjelp fra 
tilgjengelige ressurser. 

Handle alltid raskt hvis du blir oppmerksom på 
potensielle brudd på retningslinjene.

VÅRT MÅL
For at virksomheten skal vokse, og for at 
vi skal beholde inspirasjonen i arbeidet, 
må kundene våre oppleve oss som høyst 
relevante. Ambisjonen vår er at Telia skal tilhøre 
den nye generasjonen av teleoperatører – to 
become a New Generation Telco. 

Målet vårt viser hvordan vi skal oppfylle 
ambisjonen: Bringing the world closer on the 
customer’s terms.

VÅRE VERDIER
Våre felles verdier – Dare, Care og Simplify – 
sier noe om hvordan vi bør opptre og oppføre 
oss til daglig.

Verdiene krever at vi har mot til å si fra ved å 
gi uttrykk for egne meninger og bekymringer. 
De krever at vi viser omtanke for hverandre 
ved å være støttende, ydmyke og ærlige. Og 
de krever at vi viser omtanke for omverdenen 
ved å opptre ansvarlig og i samsvar med våre 
etiske standarder.
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TELIA-SELSKAP 03EN HILSEN FRA KONSERNSJEFEN

VI TILHØRER DEN NYE 
GENERASJONEN AV 
TELEOPERATØRER
Det betyr ikke at vi er et nytt selskap – det er nettopp historien, arven, 
erfaringen og kunnskapen vår som danner grunnlaget for alle de 
spennende tingene vi er i ferd med å gjøre.

Fordi vi sammen har opplevd både gode og tyngre perioder, vet vi at 
måten vi gjør ting på, er like viktig som det vi faktisk gjør. Det gjenspeiler 
hvem vi er. Men vi vet også at selv om hver enkelt er ansvarlig for å 
opptre på en måte som fremmer våre felles verdier og mål, er det ikke 
alltid så enkelt å vite hva som er riktig å gjøre.

Vi har utarbeidet disse retningslinjene for ansvarlig forretningsatferd for å 
gjøre det enklere for alle å opptre på en måte som bygger opp et selskap 
vi kan være stolte av: et Telia-selskap som tar ansvar for å opptre riktig, 
et Telia-selskap som viser respekt for samfunnet og miljøet. Et Telia-selskap 
som bidrar til en bedre verden, samtidig som vi bringer verden nærmere 
kundene våre – på kundenes premisser.

Johan Dennelind
konsernsjef
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RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG FORRETNINGSATFERD04 GAVER OG GJESTFRIHET

DEFINISJONER
En gave defineres som å gi eller motta varer 
eller tjenester med markedsverdi. En gave blir 
en bestikkelse når det foreligger en intensjon 
om å påvirke forretningsforhold og 
-beslutninger.

Representasjon og gjestfrihet, møter med 
nåværende eller potensielle kunder og 
leverandører samt andre involverte parter 
godtas bare når de følger våre retningslinjer 
for ansvarlig forretningsatferd samt gjeldende 
lover og regler.

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi betaler alltid alle utgifter til reise og 
overnatting for ansatte som deltar på 
arrangementer som er relevante for 
forretningsvirksomheten vår.

Hvis en ansatt mottar en gave som har en 
markedsverdi over USD 50, må den registreres 
og plasseres på selskapets gavelager. 
Alle gaver som mottas av ansatte som er 
involvert i valg av leverandører, må registreres, 
uansett verdi.

Hvordan gjør jeg det rette?
Gjestfrihet og gaver kan gjøre det vanskeligere 
å ta forretningsbeslutninger, så tenk deg nøye 
om før du gir eller tar imot gaver.
 
Bruk egen dømmekraft når du vurderer 
situasjonen, selv om gavene ikke overskrider 
våre grenser. Vær oppmerksom på at 
beløpsgrensene noen ganger kan være lavere, 
avhengig av lokale retningslinjer. Eventuelle 
gaver du mottar, kan måtte registreres på 
selskapets varelager.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon i konsernets 
retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon.

Dersom du er usikker på hva du bør gjøre, kan 
du snakke med konsernets avdeling for etikk 
og etterlevelse eller den som har ansvaret for 
etikk og etterlevelse lokalt.

GAVER OG GJESTFRIHET
Vi passer på at gaver og gjestfrihet 
alltid har et klart forretningsformål, 
og at de håndteres åpent og registreres 
nøyaktig, har en verdi som er innenfor 
rimelighetens grenser, og står i forhold 
til forretningsforholdets art.

Ikke gi eller ta imot gaver, reiser, betaling 
eller gjestfrihet som motytelse for en gunstig 
beslutning eller forretningsfordel. Og ikke gi 
gaver til offentlige tjenestemenn, bortsett fra 
gjenstander med lav verdi og selskapets logo, 
for eksempel kulepenner. 

Du kan hjelpe leverandører og tredjeparter 
med å gjøre det rette ved å aktivt formidle 
våre retningslinjer til dem.

I PRAKSIS
Jeg har fått en henvendelse om å godkjenne 
VIP-billetter til en jazzfestival. Henvendelsen 
kommer fra et forsikringsselskap, som 
også er sponsor for festivalen. Invitasjonen 
omfatter billetter og overnatting. Er det 
greit å ta imot? 
Hvis det er en klar forretningsrelatert grunn 
(f.eks. at vi er selskapets kunde, eller at vi 
møter viktige aktører), hvis arrangementet er 
åpent (med en offisiell invitasjon og mange 
deltakere), og hvis deltakelsen har en verdi 
som er innenfor rimelighetens grenser, er det 
greit å takke ja. Men vi må betale reise og 
overnatting selv.

Det nærmer seg nyttår, og jeg vil gjerne gi 
en gave til involverte parter. Konsernets 
salgsavdeling har foreslått å gi en kurv med 
søtsaker og hodetelefoner med selskapets 
logo til en gruppe bedriftskunder, blant 
annet noen i offentlig sektor. Er dette greit? 
For å forsikre oss om at vi opptrer i henhold til 
selskapets retningslinjer og lokal lovgivning, 
bør du ikke gi kurven til kunder i offentlig 
sektor. Du kan i stedet gi dem en notisbok og 
kulepenn med selskapets logo, til en verdi av 
under USD 10. Det er også viktig å passe på 
at eventuelle mottakere i privat sektor velges ut 
basert på objektive (ikke subjektive) kriterier.

DON’T ACCEPT 
SHINY GIFTS

Tre sentrale ting

1   Du må aldri gi eller ta imot gaver, 
reiser, betaling eller gjestfrihet som 
motytelse for en gunstig beslutning 
eller forretningsfordel.

2   Vi betaler alltid våre egne legitime 
utgifter til reiser og overnatting.

3   Gaver du mottar, kan måtte registreres. 
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TELIA-SELSKAP 07INTERESSEKONFLIKT

DEFINISJONER
En interessekonflikt foreligger når 
økonomiske eller andre personlige insentiver 
påvirker – eller tilsynelatende påvirker  
– arbeidsinnsatsen til en ansatt. 

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Ansatte må ikke skaffe seg personlige fordeler 
av forretningstransaksjoner eller ikke-offentlig 
informasjon de får tilgang til gjennom jobben. 
I tillegg må beslutningsprosesser knyttet til 
innkjøp være rettferdige og åpne.

Hvordan gjør jeg det rette?
Ha alltid et profesjonelt forhold til leverandører 
og forretningspartnere. Unngå å bli for 
familiær. Ikke gi særbehandling til personlige 
bekjentskaper, for eksempel venner eller 
familiemedlemmer, og unngå situasjoner  
som kan skape mistanke om det.

Unngå å delta i beslutningstaking som skaper, 
eller tilsynelatende skaper, en interessekonflikt. 
Hvis du blir oppmerksom på en potensiell 
interessekonflikt, må du snarest mulig 
informere din overordnede.

Hvis du vurderer å bli styremedlem, ansatt 
eller konsulent i en ekstern virksomhet, for 
eksempel en profilert ideell organisasjon, 
må du innhente skriftlig tillatelse først. Du 
kan delta i aktiviteter utenom din vanlige 
jobb, men informer din overordnede hvis det 
skaper en potensiell interessekonflikt – eller 
tilsynelatende gjør det.

Du kan sørge for at du gjør det rette, ved å 
spørre deg selv om du har interessekonflikter 
du bør informere om. Kan dine personlige 
forhold påvirke forretningsbeslutninger? 
Medfører rollen din noen form for 
beslutningsmyndighet over familiemedlemmer 
eller nære venner? 

Hvis svarene på disse spørsmålene tyder 
på potensielle utfordringer, må du ta opp 
situasjonen med din overordnede eller den som 
har ansvaret for etikk og etterlevelse lokalt.

INTERESSEKONFLIKT
For å gi kundene våre best mulig 
service passer vi på at alle våre 
beslutninger kan tas uavhengig av 
personlige interesser eller delt lojalitet. 
Det gjør vi ved å aktivt unngå eller 
redusere omfanget av situasjoner som 
skaper potensielle interessekonflikter 
med våre forretningsaktiviteter  
– eller tilsynelatende gjør det.

DON’T 
FAVOR 
FAMILY

Tre sentrale ting

1   Unngå situasjoner som kan påvirke 
– eller tilsynelatende påvirker – 
beslutningene dine. 

2   Informer din overordnede om eventuelle 
potensielle interessekonflikter som 
gjelder deg selv eller andre.

3   Ikke gi særbehandling til personlige 
bekjentskaper, for eksempel venner eller 
familiemedlemmer.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon i konsernets 
retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon. 

Du kan ta opp bekymringer eller rapportere 
potensielle interessekonflikter via vår sikre 
nettportal, Speak-Up Line. Dersom du er 
usikker på hva du bør gjøre, kan du snakke 
med konsernets avdeling for etikk og 
etterlevelse eller den som har ansvaret for 
etikk og etterlevelse lokalt.

I PRAKSIS
Mannen min er deleier i et selskap som 
vurderes som Telia-leverandør.  
Er dette greit? 
Det er greit at familiemedlemmer eller 
andre nære slektninger er leverandører. 
Du må imidlertid unngå en potensiell 
interessekonflikt ved å informere om 
forholdet og ikke delta i prosesser knyttet  
til innkjøp eller gjennomføring.

Naboen min er leverandør til Telia og  
har invitert meg på hytta si i helgen.  
Kan jeg dra? 
Det er greit å dra forutsatt at vi ikke er i 
forhandlinger med leverandøren, og forutsatt 
at du ikke har en rolle som kan skape 
inntrykk av særbehandling. 

Kusinen min er nettopp ferdig med å 
studere og ser etter jobb. Vi har aktuelle 
ledige stillinger, og hun har bedt meg om 
hjelp til å få en av dem. Hva bør jeg gjøre?
Henvis kusinen din til nettstedet vårt, der hun 
kan sende inn en elektronisk søknad. Du kan 
også råde henne til å ringe kontaktpersonen 
som er angitt på nettstedet, for å følge opp 
søknaden.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_NO.indd   7 31.8.2016   11:56:28



RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG FORRETNINGSATFERD08 SPONSING OG VELDEDIGE GAVER

Mer informasjon

Du finner mer informasjon i konsernets 
retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon.

Du kan ta opp bekymringer eller rapportere 
uakseptabel atferd via vår sikre nettportal, 
Speak-Up Line.

SPONSING OG VELDEDIGE GAVER
Sponsing og veldedige gaver er en god 
måte å videreutvikle virksomheten vår 
og støtte lokalsamfunnet på. Vi passer 
alltid på at slike initiativer planlegges og 
drives etisk, på en måte som støtter våre 
forretningsmål og skaper sosiale verdier.

Tre sentrale ting

1   Lov aldri sponsing eller veldedige gaver 
uten å følge godkjenningsprosessen.

2   Ta alltid hensyn til omdømme og 
korrupsjonsrisiko når du vurderer 
sponsing.

3   Baser beslutninger om sponsing på 
langsiktig strategi og planlegging.

DON’T 
SPONSOR 
THE 
WRONG 
THING
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TELIA-SELSKAP 09SPONSING OG VELDEDIGE GAVER

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Det er viktig å passe på at all støtte vi 
tilbyr, er i samsvar med vår forretnings- 
og bærekraftstrategi. Ta alltid hensyn til 
omdømme og korrupsjonsrisiko når du 
vurderer ulike alternativer, dokumenter 
valgene dine, og følg opp eventuelle 
nødvendige tiltak.

Pass på at eventuell støtte ikke har 
sammenheng med våre forretningsavtaler, 
og at den ikke kan tolkes som politisk støtte, 
politiske bidrag eller bestikkelser. Gi aldri 
støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, 
aktiviteter eller arrangementer vi oppfatter 
som uetiske eller diskriminerende. Gi heller 
aldri støtte til religiøse eller militære aktiviteter, 
eller aktiviteter som har betydelig negativ 
påvirkning på miljøet.

Spør deg selv om vi vil kunne gå ut offentlig 
med støtten. Hvis svaret er nei, er det ikke 
riktig å gjøre det.

Hvordan gjør jeg det rette?
Planlegg eventuelle sponsings- eller 
veldedighetsaktiviteter nøye som del av et 
årlig program. Tenk langsiktig, og følg vår 
forretnings- og bærekraftstrategi. 

Du bør også dokumentere hele prosessen 
knyttet til sponsingen og spore mottakerens 
bruk av midler basert på forhåndsdefinerte 
mål og kriterier.

Utvis aktsomhet når du vurderer mottakere 
av støtte, og undersøk korrupsjonsrisikoen. 
Bruk aldri sponsing og veldedige gaver for 
å påvirke forretningsprosesser knyttet til 
enkeltkunder.

I PRAKSIS
Jeg er i kontraktsforhandlinger. Den 
potensielle kunden sier vi vil få kontrakten 
hvis vi sponser arrangementet deres. 
Du bør høflig takke nei. Vi bruker aldri 
sponsing og veldedige gaver til å påvirke 
prosessen med å skaffe oss eller beholde 
enkeltkunder.

Noen jeg kjenner, har spurt om vi kan 
sponse et arrangement som kan være 
relevant for virksomheten vår.
Lov aldri sponsing eller veldedige gaver 
uten å følge korrekt prosess. Du kan vise 
til retningslinjene våre og si at vi bare 
sponser aktiviteter innenfor bestemte 
områder, for å sikre at de har en positiv 
effekt på virksomheten vår, samfunnet eller 
begge deler.

Sjefen min spør meg om økonomisk 
støtte til sønnen eller datterens fotballag. 
Be alltid kollegaene som har ansvar for 
markedsføring, sponsing og veldedige 
gaver, om å vurdere hver enkelt henvendelse. 
Følg alltid korrekt beslutningsprosess før du 
foretar eventuelle betalinger.

Hva gjør jeg hvis en viktig politiker ber 
om økonomisk støtte til partiet? 
Vi gir aldri støtte som kan tolkes som 
politiske bidrag eller bestikkelser. Vis til 
retningslinjene våre.
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UTILBØRLIG BETALING 
Vi følger de strengeste standardene for 
åpenhet og redelighet uansett hvor vi 
driver virksomhet. På den måten kan vi 
sikre at våre handlinger og beslutninger 
alltid er i kundenes, virksomhetens og 
samfunnets beste interesse.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon i konsernets 
retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon.

Du kan ta opp bekymringer eller rapportere 
uakseptabel atferd via vår sikre nettportal, 
Speak-Up Line. Dersom du er usikker på hva 
du bør gjøre, kan du snakke med konsernets 
avdeling for etikk og etterlevelse eller den som 
har ansvaret for etikk og etterlevelse lokalt.

DEFINISJONER
Korrupsjon er misbruk av makt for å oppnå 
personlige fordeler.

Bestikkelser er å tilby, gi, godkjenne, be om 
eller ta imot økonomiske eller andre fordeler 
i den hensikt å påvirke en transaksjon eller 
beslutning, eller oppmuntre til misbruk av 
en persons stilling.

Finansiering av korrupsjon er en betaling 
til en tredjepart – for eksempel en agent, 
samarbeidspartner, leverandør eller konsulent 
– som bruker den (eller deler av den) til 
korrupsjonsaktivitet.

Tilretteleggingsbetaling (“smøring”) er 
betaling som tilbys eller foretas til en offentlig 
tjenestemann for å sikre seg eller få fortgang 
i en rutinemessig og nødvendig offentlig 
tjeneste. 

GJØR DET RETTE 
Hva betyr det for Telia Company?
Vi fører alltid nøyaktige og åpne regnskap, 
siden dette bidrar til å sikre at alle betalinger 
foretas av de riktige grunnene. 

Vi må aldri tilby, akseptere, gi, godkjenne, 
be om eller ta imot noe av verdi hvis 
hensikten kan være å påvirke eller takke 
for en forretningsbeslutning. Dette omfatter 
bestikkelser, enten direkte eller indirekte, 
inkludert eventuelle bestikkelser via tredjepart. 
Det omfatter også tilretteleggingsbetaling eller 
økonomisk støtte som kan oppmuntre til eller 
medføre korrupsjon.

Hvordan gjør jeg det rette?
Du må aldri skaffe deg personlige 
eller økonomiske fordeler av en 
forretningstransaksjon. Dette omfatter å tilby, 
gi, godkjenne, be om, godta eller ta imot 
bestikkelser.

Utvis alltid aktsomhet når du forholder 
deg til tredjeparter, for eksempel 
samarbeidspartnere, leverandører, konsulenter, 
underleverandører, lobbyister, agenter og 
byråer. Hvis du blir oppmerksom på potensiell 
korrupsjon eller potensielle bestikkelser, 
må du snarest mulig rapportere det til din 
overordnede eller den som har ansvaret for 
etikk og etterlevelse lokalt.

Hvis du blir bedt om tilretteleggingsbetaling, 
må du ikke gi etter, men kontakte ansvarlig 
leder for å få hjelp til å håndtere situasjonen.

Sørg for å ha alle dokumenter i orden når du 
henvender deg til offentlige tjenestemenn i 
områder der tilretteleggingsbetaling er vanlig 
– dette reduserer muligheten til å be om 
ytterligere betaling.

Vær oppmerksom på at hvis du nekter å foreta 
tilretteleggingsbetaling, kan det ta lengre tid å 
motta tjenesten du trenger. Ta høyde for dette i 
planleggingen, og snakk med din overordnede 
hvis det er noe som bekymrer deg.

Vi er klar over at ansatte unntaksvis kan måtte 
bryte disse reglene hvis de blir truet på liv 
og helse. 

I PRAKSIS
Jeg er ansvarlig for utrullingen av nettet vårt 
i et marked med stor juridisk kompleksitet. 
Prosjektet er allerede forsinket, og jeg 
begynner å bli utålmodig. Det skader 
selskapet, og det er fare for at vi ikke vil nå 
målene våre. Jeg har nå fått tilbud om å gi 
en veldedig gave til et barnehjem, noe som 
kan få fortgang i prosessen. 
Forklar tjenestemannen at du ikke er ansvarlig 
for veldedige gaver. Du kan også gjøre 
oppmerksom på at selskapet holder veldedige 
gaver og forretningsaktiviteter atskilt.

DON’T 
DO 
BRIBES

Tre sentrale ting

1   Ingen må skaffe seg personlige fordeler 
av våre forretningsbeslutninger.

2   Utvis aktsomhet når du forholder 
deg til tredjeparter, og foreta aldri 
tilretteleggingsbetaling.

3   Før alltid nøyaktige og åpne regnskap. 
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DEFINISJONER
En politisk eksponert person eller offentlig 
tjenestemann er:

• en representant for, et medlem av eller 
en ansatt i en statlig institusjon eller et 
departement 

• en representant for, et medlem av eller 
en ansatt i et organ tilknyttet en statlig 
institusjon 

• en person som opptrer i en offisiell rolle for 
eller på vegne av en statlig institusjon, et 
departement, et organ eller en mellomstatlig 
organisasjon

• en representant for et politisk parti
• en kandidat til et politisk eller offentlig verv, 

eller en person som har et slikt verv
• en statlig tjenestemann eller en ansatt på 

internasjonalt, nasjonalt, delstatlig/regionalt 
eller lokalt nivå

• en ansatt i statlig eller statseid virksomhet, 
skole, sykehus eller annen institusjon

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi jobber for å beskytte våre ansatte og 
selskapet mot potensielle interessekonflikter 
og korrupsjon.

Dette påvirker vår kontakt med offentlige 
tjenestemenn eller tjenestemenn som er 
involvert i offentlige innkjøp, på mange måter. 
Helt konkret byr vi bare på te, kaffe eller 
enkel lunsj under forretningsrelaterte møter 
eller arrangementer. Vi tilbyr aldri gaver eller 
representasjon, og heller aldri spesielle numre 
eller gratis minutter, med mindre det inngår i 
en lovlig forretningsavtale.

Hvordan gjør jeg det rette?
Ta helst med en kollega når du møter offentlige 
tjenestemenn eller politisk eksponerte 
personer. Da er det mindre sannsynlig at det 
oppstår vanskelige situasjoner, og hvis de 
oppstår, har du noen som kan støtte deg og 
bekrefte din versjon av hendelsesforløpet. 

I tillegg bør du alltid sørge for at det er enighet 
om møteplanen på forhånd, og at det blir 
skrevet referat. Del denne informasjonen 
med relevante parter etterpå.

Gi aldri gaver til offentlige tjenestemenn, 
bortsett fra gjenstander med minimal verdi og 
selskapets logo (hvis det er tillatt i henhold til 
lokal lovgivning og mottakerens atferdsregler).

OFFENTLIGE TJENESTEMENN
Fordi de ofte styrer beslutninger eller 
prosesser som kan påvirke resultatene 
av virksomheten vår, følger vi de 
strengeste etiske standardene når vi 
jobber med offentlige tjenestemenn 
og politisk eksponerte personer.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon i konsernets 
retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon.

Dersom du er usikker på hva du bør gjøre, kan 
du snakke med konsernets avdeling for etikk 
og etterlevelse eller den som har ansvaret for 
etikk og etterlevelse lokalt.

DON’T  
MEET PUBLIC 
OFFICIALS 
ALONE

Tre sentrale ting

1   Du må aldri tilby gaver eller 
representasjon til offentlige 
tjenestemenn, eller til tjenestemenn 
som er involvert i offentlige innkjøp.

2   Pass på at møter og avtaler med 
offentlige tjenestemenn alltid er 
fullstendig dokumentert.

3   Ta med en kollega når du møter 
offentlige tjenestemenn.
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DEFINISJONER
Ikke-offentlig informasjon betyr intern, 
konfidensiell eller hemmelig informasjon 
som ikke er beregnet på offentligheten. 

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Det er tre aspekter ved måten vi beskytter 
informasjonen vår på: konfidensialitet, 
redelighet og tilgjengelighet.

Konfidensialitet betyr at vi beskytter 
informasjonen mot uautorisert tilgang. 
Redelighet betyr at vi sørger for at 
informasjonen er nøyaktig og fullstendig. 
Og tilgjengelighet betyr at vi passer på at 
informasjonen er tilgjengelig og bruksklar 
ved behov.

Hvordan gjør jeg det rette?
Benytt selskapets informasjon bare til 
arbeidsoppgaver og aldri til personlig 
bruk. Du må for eksempel aldri publisere 
informasjon i sosiale medier med mindre du 
har tillatelse til å gjøre det.

Det er også viktig å beskytte selskapets 
informasjon mot utilsiktet eller uautorisert 
offentliggjøring, misbruk, utilbørlig endring 
eller ødeleggelse – spesielt når du håndterer 
informasjon utenom arbeidsplassen.

Ikke oppbevar papirer og eksterne 
lagringsenheter på skrivebordet – lås dem 
inn når du ikke bruker dem – og bruk bare 
utstyr, tjenester og programvare som 
selskapet har godkjent. Følg alltid reglene 
for bruk av IT-utstyr som gjelder for landet/
konsernfunksjonen du tilhører. Eksempler på 
dette kan være retningslinjer for mobile enheter 
eller ekstern tilgang.

Praktiser trygg Internett-bruk ved å ikke klikke 
på mistenkelige lenker eller åpne mistenkelige 
e-postvedlegg. Unngå piratkopiert materiale, 
innhold med ukjente lisensvilkår og nettsteder 
med upassende eller skadelig innhold.

Hvis du har mistanke om eller er blitt 
oppmerksom på sikkerhetsbrudd, svindel 
eller trusler, må du straks rapportere det 
til din overordnede eller via funksjonen for 
rapportering av sikkerhetsbrudd i Speak-Up 
Line-portalen. 

DON’T SHARE 
SENSITIVE 
INFORMATION

Personlig sikkerhet
Vi vil at alle skal føle at de kan gjøre jobben 
sin uten frykt eller trusler. 

Når du er i våre lokaler, må ID-kortet ditt 
alltid være synlig, og du må bare slippe 
inn godkjente personer. Følg reglene 
for bruk av lokaler som gjelder for 
selskapet/konsernfunksjonen du tilhører. 
Eksempler på dette kan være obligatorisk 
sikkerhetsopplæring og begrensninger 
på aktiviteter.

I PRAKSIS
Noen ganger må jeg ta telefoner og svare 
på e-post utenom min faste arbeidsplass. 
Er det et problem?
Når du håndterer selskapsinformasjon, er 
du alltid ansvarlig for å beskytte den på riktig 
måte. Tenk alltid over hvor du er, og pass på at 
informasjonen ikke gis til uautoriserte personer. 
Vær ekstra forsiktig når du er på offentlige 
steder.

Dersom du er usikker på hvordan du 
skal håndtere informasjonen riktig, kan 
du snakke med din overordnede eller 
sikkerhetsavdelingen. 

Jeg jobber hjemmefra og vil gjerne bruke 
min private datamaskin, siden den har 
større skjerm. Er det greit?
Det utgjør en sikkerhetsrisiko å bruke privat 
utstyr til arbeid for selskapet. Bruk bare utstyr, 
tjenester og programvare vi har godkjent, når 
du håndterer selskapets informasjon.

Hvem er ansvarlig for å sikre at 
informasjonen vår beskyttes?
Vi har alle ansvar for å håndtere informasjonen 
vår på en ansvarlig måte. Hvis du har 
opprettet et dokument og eier informasjonen 
det inneholder, må du sørge for at det 
beskyttes på riktig måte. Én måte å gjøre 
det på er å markere dokumentet med riktig 
konfidensialitetsnivå. 

Jeg har opprettet et notat etter et møte. 
Hvem skal ha lov til å lese det?
Det kommer an på hvor konfidensielt møtet 
er, og hvem som trenger informasjonen for å 
gjøre jobben sin. Eieren av informasjonen bør 
bestemme hvem som skal kunne lese notatet. 
Vanligvis vil dette være møtedeltakerne og 
andre medlemmer av de aktuelle teamene. 

Tre sentrale ting

1   Vi jobber for at informasjonen 
skal behandles konfidensielt samt 
være redelig og tilgjengelig.

2   Utvis aktsomhet når du behandler 
all ikke-offentlig informasjon.

3   Unngå risikabel Internett-bruk.

Mer informasjon
Dersom du er 
usikker på hvordan 
du skal håndtere 
informasjon, kan du 
se etter retningslinjer 
eller instruksjoner 
på intranettet 
eller snakke med 
din overordnede 
eller den lokale 
sikkerhetsavdelingen. 

SELSKAPETS INFORMASJONSVERDIER 
Informasjon er blant våre mest verdifulle og 
følsomme aktiva. Vi beskytter den godt og 
følger relevante lovmessige, kontraktsmessige 
og forretningsmessige krav.
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DEFINISJONER
Konkurranselovgivning forbyr alle 
avtaler mellom selskaper, beslutninger fra 
sammenslutninger av selskaper og felles 
praksis med mål om å hindre, begrense eller 
vanskeliggjøre konkurranse. Selv om avtaler 
ikke inngås med dette formålet, er de forbudt 
dersom de har konsekvenser som nevnt 
ovenfor.

Når vi har en dominerende posisjon 
på de aktuelle markedene, må vi være 
spesielt bevisste på hvilke effekter våre 
beslutninger har på kunder, konkurrenter og 
tjenesteleverandører. Det er ikke forbudt å ha 
en dominerende markedsposisjon, men det er 
forbudt å misbruke den.

Konkurranseregler gjelder for alle situasjoner, 
både formelle og uformelle. Eksempler er 
sosiale arrangementer, uformelle sosiale 
tilstelninger samt møter og workshoper. 

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Fordi vi er et internasjonalt konsern, 
kan aktivitetene våre være underlagt 
konkurranselovgivning på nasjonalt eller 
regionalt nivå. 

Selv om den konkrete lovgivningen vil variere, 
vil den generelt hindre konkurrenter i å prøve 
å dele markeder, samarbeide om priser 
eller påvirke konkurransen på andre måter. 
Den vil også hindre selskaper som har en 
dominerende markedsposisjon, i å misbruke 
denne posisjonen. 

Vi engasjerer oss ikke i metoder eller 
aktiviteter som bryter gjeldende konkurranse- 
eller antitrust-lovgivning.

Vi er spesielt nøye med å aldri gjøre noe som 
hemmer eller skader kunder, konkurrenter 
eller tjenesteleverandører, eller som kan 
anses som brudd på konkurranselovgivning.

Vi inngår heller ikke avtaler i den hensikt 
å hindre, begrense eller vanskeliggjøre 
konkurranse. Dette omfatter å samarbeide 
om priser eller andre handelsvilkår; begrense 
eller styre produksjon, markeder, teknisk 
utvikling eller investeringer; dele markeder 
eller leverandører; forskjellsbehandle andre 
selskaper eller gi dem konkurranseulemper; 
samt kreve aksept fra parter som ikke inngår 
i kontrakten.

Hvordan gjør jeg det rette?
Når du eller en annen representant for 
selskapet kontakter en eksisterende eller 
potensiell konkurrent, må du alltid følge 
gjeldende konkurranselovgivning. 

Du må aldri diskutere eller samarbeide 
om priser (tidligere priser, gjeldende priser 
eller prisprognoser), prisretningslinjer/-
setting, fortjenestemarginer eller tilsvarende 
følsomme spørsmål. Dette omfatter 
å bli enige om en minstepris eller gi 
forhandleren sterke intensiver – f.eks. bedre 
kontraktsvilkår  
– for å opprettholde en minstepris.

Du må heller ikke diskutere eller samarbeide 
om markedsføring, markedssegmenter, 
kunder og leverandører.

Dessuten må du aldri gå med på å avvise 
en avtale med en leverandør eller kunde, 
eller diskutere eller prøve å innføre 
standarder som begrenser utvikling eller 
bruk av teknologi, eller som ekskluderer 
konkurrenter, leverandører eller kunder.

I PRAKSIS
Hvordan vet jeg om vi har en 
dominerende posisjon?
Definisjonen av dominans avhenger av det 
geografiske markedet og produktmarkedet. 
Snakk med juridisk avdeling.

En konkurrent har henvendt seg til meg 
for å diskutere den fremtidige situasjonen 
på markedet. Jeg tror det er meningen å 
også diskutere priser. Hva bør jeg svare?
Ikke delta i slike diskusjoner. Dokumenter 
om mulig at du avslår tilbudet. Hvis du føler 
at du trenger hjelp, kan du ta kontakt med 
juridisk avdeling.

RETTFERDIG KONKURRANSE
Fri og rettferdig konkurranse gir 
best resultater for både kundene 
våre, samfunnet og virksomheten. 
Vi er for konkurranse og etiske 
vilkår, og vi følger gjeldende 
lovgivning der vi driver virksomhet.

Tre sentrale ting

1   Vær nøye med å følge gjeldende 
konkurranse- eller antitrust-lovgivning 
der vi driver virksomhet.

2   Bruk aldri vår posisjon som 
markedsleder til å begrense 
konkurransen.

3   Juridisk assistanse er alltid 
tilgjengelig hvis du har spørsmål 
om konkurranselovgivning.

Mer informasjon
Hvis det oppstår et problem knyttet til 
konkurranselovgivning, eller hvis du er 
usikker på hvilke bestemmelser som gjelder 
i en konkret situasjon, må du snarest mulig 
snakke med juridisk avdeling – mens avtaler, 
prisbeslutninger eller andre tiltak fortsatt er i 
en tidlig fase av planleggingen. 

Vi tilbyr alltid juridisk rådgivning i spørsmål 
som gjelder konkurranselovgivning.

DON’T 
COMPETE 
UNFAIRLY
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DEFINISJONER
Innsideinformasjon er informasjon som, 
hvis den offentliggjøres, sannsynligvis vil ha 
betydelig effekt på verdien av aksjer eller 
andre verdipapirer.

Innsidehandel vil si å bruke 
innsideinformasjon til å handle aksjer eller 
andre verdipapirer, eller å dele informasjonen 
med andre som kan bruke den til å handle. 

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi er svært nøye med å beskytte konfidensiell 
forretningsinformasjon, spesielt hvis 
offentliggjøring av informasjonen kan påvirke 
aksjekursen til Telia eller et annet selskap.

Hvordan gjør jeg det rette?
Innsidehandel er ulovlig i de fleste land.

Du må aldri gi konfidensiell 
forretningsinformasjon eller innsideinformasjon 
til uautoriserte personer – selv om du har fått 

DON’T DO 
INSIDER 
TRADING

den ved en tilfeldighet. Du må heller ikke 
spre rykter eller gi villedende informasjon 
til andre. 

Ikke kjøp eller selg aksjer eller andre 
verdipapirer i noe selskap hvis du sitter på 
innsideinformasjon.

Disse reglene gjelder også etter at du har 
sluttet i Telia. 

I PRAKSIS
Jeg har overhørt en samtale om 
at vi planlegger å kjøpe opp en 
strategisk leverandør. Jeg forventer 
at leverandørens aksjekurs vil øke når 
denne nyheten blir offentliggjort. Kan 
jeg kjøpe aksjer i leverandørselskapet? 
Du må ikke kjøpe aksjer eller tipse 
noen andre om planene. Handel basert 
på innsideinformasjon er ulovlig, 
enten det gjelder aksjer i Telia eller i et 
leverandørselskap.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon i våre retningslinjer 
for innsidehandel, som inneholder informasjon 
om rapporteringsplikt og handelsforbud.

Du kan også ta opp spørsmål eller mistanker 
om potensielt uakseptabel atferd med din 
kontaktperson i juridiske saker. 

INNSIDEHANDEL 
Etisk atferd bidrar til et effektivt 
kapitalmarked. Vi følger alltid de 
strengeste etiske standardene når 
det gjelder innsideinformasjon.

Tre sentrale ting

1   Beskytt konfidensiell forretningsinformasjon.

2   Ikke handle aksjer hvis du sitter på 
innsideinformasjon.

3   Ikke gi andre villedende informasjon.
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DEFINISJONER
Kundenes personvern handler om hvordan 
vi innhenter, bruker og behandler kundenes 
personopplysninger, og respekterer 
kundenes rettigheter til egne opplysninger 
og til personvern. Retten til et privatliv er en 
menneskerett.

Personopplysninger omfatter all informasjon 
om en person hvis identitet er kjent eller kan 
fastslås ved å innhente og sette sammen 
ytterligere informasjon. 

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Virksomheten vår er basert på tillit. Derfor 
må vi ta hensyn til personvern i alt vi gjør. 
Dette innebærer at personvern må være en 
naturlig del av våre tjenester, prosesser og 
IT-infrastruktur samt vårt daglige arbeid, og 
at vi må ha en “innebygd personvern” 
-tilnærming til nytt utviklingsarbeid. 

Målet vårt er at vi skal ha svært sikre 
kommunikasjonsnett og hindre uautorisert 
tilgang til kundenes personopplysninger. 
Vi arbeider også for å redusere den trusselen 
mot kundenes personvern som ligger i 
myndighetenes overvåking av kommunikasjon.

For å håndtere denne risikoen i en verden som 
er i stadig endring, vurderer vi kontinuerlig 
og proaktivt hvordan våre handlinger og 
beslutninger påvirker kundenes personvern. 
Vi følger alltid internasjonale standarder og 
lover om menneskerettigheter, inkludert retten 
til et privatliv. Dette omfatter å respektere 
kundenes rett til personvern og bruke deres 
personopplysninger lovlig, rettferdig og i 
samsvar med våre egne strenge standarder, 
som er beskrevet i konsernets retningslinjer for 
kundenes personvern. 

Vi innhenter bare relevante personopplysninger 
som vi trenger for å levere tjenestene våre 
og drive virksomheten vår. Vi beskytter 
opplysningene vi sitter på, ved å behandle 
dem konfidensielt og redelig, og vi bruker dem 
bare til det formålet vi innhentet dem for. Når 
vi ikke lenger trenger opplysningene til det 
formålet de ble innhentet for, blir de slettet eller 
anonymisert, med mindre loven krever at vi 
oppbevarer dem.

Vi sørger alltid for åpenhet ved å gjøre 
opplysningene tilgjengelige for kundene våre 

DON’T VIOLATE 
CUSTOMERS’ 
PRIVACY

og gi kundene meningsfylte valg når det gjelder 
vår bruk av opplysningene. Vi har også plikt 
til og ansvar for å følge loven og våre egne 
strenge standarder for personvern, og vi krever 
det samme av leverandørene våre.

Hvordan gjør jeg det rette?
Du må bare behandle personopplysninger i 
den grad det er nødvendig for å gjøre jobben 
din, og du må håndtere dem sikkert og strengt 
konfidensielt. Følg alle forhåndsdefinerte 
rutiner og lover samt våre interne krav.

Ta ansvar for å bli mer bevisst på personvern 
og lære deg mer om det. Ta hensyn til 
personvern i alt du gjør, gjennom hele levetiden 
til personopplysningene – fra innhenting til 
sletting. Du må aldri ta en beslutning som 
påvirker kundenes personopplysninger eller 
personvern, uten å være sikker på at den 
oppfyller våre krav til personvern.

I PRAKSIS
Kan jeg bruke kundenes 
personopplysninger til ulike formål? 
Nei, du må aldri innhente, vise, bruke, dele eller 
offentliggjøre kunders personopplysninger hvis 
du ikke er helt sikker på at du har tillatelse til 
det. Dersom du er i tvil, kan du snakke med 
din overordnede eller den som har ansvaret for 
personvern lokalt. De kan svare på eventuelle 
spørsmål du har om personvern samt 
innhenting eller bruk av personopplysninger.

Venninnen din mistenker at eksmannen 
hennes har funnet seg en ny 
kjæreste. Hun spør om du kan se på 
fakturainformasjonen hans for å finne 
ut om det er noen han ringer ofte til og 
snakker lenge med. Hva bør du gjøre? 
Kundenes personopplysninger kan bare 
vises og brukes til å utføre arbeidsoppgaver i 
samsvar med forhåndsdefinerte arbeidsrutiner 
og gjeldende lovgivning. Du må ikke se på disse 
opplysningene eller gi dem til venninnen din.

I lunsjpausen forteller en kollega deg om 
en kunde som også er kjendis. Han sliter 
med å betale telefonregningen på grunn av 
økonomiske problemer. Selvfølgelig er alle 
interessert i privatlivet hans – bør du be om 
mer detaljert informasjon? 
Nei, du bør be kollegaen din om å ikke 
diskutere kundenes privatliv med noen. 
Kundenes personopplysninger er konfidensiell 
informasjon som bare kan brukes til å utføre 
arbeidsoppgaver.

KUNDENES PERSONVERN
Kundene våre betror oss privat og følsom 
informasjon. For oss er det avgjørende å 
ivareta denne tilliten ved å respektere og 
beskytte kundenes personvern. Vi gjør vårt 
ytterste for å behandle denne informasjonen 
konfidensielt og bare bruke den når den er 
nødvendig for å utføre arbeidet vårt. 

Mer informasjon
Hvis du ønsker mer 
informasjon, kan 
du se konsernets 
retningslinjer for 
kundenes personvern 
eller snakke med den 
som er ansvarlig for 
personvern lokalt 
eller på konsernnivå.

Du kan også ta 
opp bekymringer 
eller rapportere 
uakseptabel 
atferd via vår 
sikre nettportal, 
Speak-Up Line.

Tre sentrale ting 

1   Vi må alltid ivareta kundenes 
personvern.

2   Du må bare håndtere 
personopplysninger i den grad 
det er nødvendig for å utføre 
arbeidsoppgavene dine. 

3   Behandle alle personopplysninger 
strengt konfidensielt, og håndter 
dem på en sikker måte.
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DEFINISJONER
Ytringsfrihet er en grunnleggende 
menneskerett som er knyttet til alle 
menneskers iboende verdighet. 

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi respekterer og fremmer internasjonale 
standarder for menneskerettigheter, inkludert 
kundenes rett til ytringsfrihet og personvern.

Dette betyr at vi alltid tar opp bekymringer om 
nye regler knyttet til lovgivning, administrasjon, 
lisenser eller håndheving som vi må følge, hvis 
vi mener de påvirker brukernes ytringsfrihet 
eller personvern negativt.

Det betyr også at vi beskytter, fremmer og 
støtter ytringsfrihet og personvern gjennom 
ansvarlig beslutningstaking, og at vi er mest 
mulig åpne om omfanget av myndighetenes 
overvåking av og begrensninger på 
kommunikasjon.

Vi har innført et grensepunkt for å sikre grundig 
vurdering av ukonvensjonelle henvendelser 
og krav fra myndigheter som kan påvirke 
kundenes ytringsfrihet. Vi etterkommer 
kravene bare i den grad det er nødvendig.

Vi engasjerer oss ikke politisk i landene vi 
driver virksomhet i, men ledelsen vår fremmer 
retningslinjene våre offentlig og argumenterer 

YTRINGSFRIHET
Ytringsfrihet og personvern er 
avgjørende for virksomheten 
vår. Vi beskytter og støtter 
kundenes rettigheter til å 
utveksle ideer og fremme 
utviklingen av åpnere samfunn. 

for klar og åpen lovgivning. Vi inngår også 
i dialog med myndigheter og andre aktører 
om regler som påvirker virksomheten vår og 
kundenes rettigheter.

Hvordan gjør jeg det rette?
For å kjempe for at alle skal ha rett til 
ytringsfrihet og personvern, må du prøve å 
forutse, unngå og redusere omfanget av trusler 
mot brukernes ytringsfrihet. Du må alltid 
forsvare den universelle retten til å søke, motta 
og utveksle informasjon og ideer gjennom alle 
typer medier, uavhengig av grenser.

Hvis du blir oppmerksom på ukonvensjonelle 
henvendelser og krav som kan ha alvorlige 
konsekvenser for ytringsfrihet og personvern, 
må du vurdere og eskalere disse, slik at vi kan 
tolke henvendelsen mest mulig grundig og 
fastsette et passende grensepunkt.

I PRAKSIS
Konsernsjefen vår har offentliggjort en 
erklæring om at selskapet respekterer og 
støtter ytringsfrihet – og våre nett og tjenester 
bidrar til dette.

Vi samarbeider også med konkurrentene 
våre om å bruke arbeidet vårt til å fremme 
ytringsfrihet. Samtidig gjør rapportene vi 
publiserer om håndhevelse av lovgivning, 
det mulig for aktører å skaffe seg mer 
kunnskap og forståelse, noe som fremmer 
større åpenhet.

Tre sentrale ting

1   Vi respekterer og kjemper for 
ytringsfrihet og brukernes personvern. 

2   Unngå og reduser omfanget av 
potensielle negative effekter på 
ytringsfrihet og brukernes personvern.

3   Kjemp for brukernes rettigheter dersom 
det dukker nye regler som kan påvirke 
enkeltpersoners ytringsfrihet og 
personvern negativt.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon i våre retningslinjer 
om ytringsfrihet. 

Vi har også et verktøy som vi bruker til å 
vurdere og eskalere eventuelle henvendelser 
eller krav fra myndighetene som kan ha 
alvorlige konsekvenser for kundenes 
ytringsfrihet og personvern.

DON’T DISRESPECT 
FREEDOM OF 
EXPRESSION
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GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
All kommunikasjonen vår skal være proaktiv, 
åpen, ukomplisert, relevant og serviceinnstilt.

Vi gir all informasjon i samsvar med lokal 
lovgivning samt regler og etablert praksis  
som gjelder for børsnoterte selskaper.

Hvordan gjør jeg det rette?
Opptre ansvarlig på nett, og bruk sunn 
fornuft. Du er personlig ansvarlig for innhold 
du publiserer på blogger, Twitter, wikier eller 
andre former for sosiale medier. Snakk aldri om 
inntekter, fremtidige produkter, prisbeslutninger, 
ikke-offentliggjorte økonomiske resultater eller 
annen konfidensiell informasjon.

Les alltid gjennom det du har skrevet. Hvis  
du er det minste usikker på det, er det kanskje 
smart å sove på det før du eventuelt publiserer 
informasjonen?

Behandle all intern informasjon som går 
til en større gruppe ansatte, med like stor 
aktsomhet som når du håndterer offentlig 
informasjon, og hold deg oppdatert på 
spørsmål som er relevante for arbeidet ditt.

DON’T 
POST 
WITHOUT 
THINKING

I PRAKSIS
Hva er passende innhold om arbeidet 
mitt i sosiale medier?
Snakk med din overordnede, en 
kommunikasjonsmedarbeider eller 
personalavdelingen. De kan hjelpe deg 
med å avgjøre det.

Jeg får en uventet oppringning fra en 
journalist som vil at jeg skal svare på 
noen spørsmål. Hva bør jeg gjøre?
Be om kontaktinformasjon og tilby deg å 
ringe tilbake snart. Snakk deretter med en 
i kommunikasjonsavdelingen, og bli enige 
om hvordan dere bør svare.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg blir 
oppmerksom på uregelmessigheter 
som pressen kan være interessert i?
Kontakt din overordnede eller en 
kommunikasjonsmedarbeider umiddelbart, 
slik at problemet kan bli håndtert. Du kan 
også rapportere brudd på retningslinjene 
våre via Speak-Up Line.

Tre sentrale ting

1   Kommunikasjonen vår skal være 
proaktiv, åpen, ukomplisert, relevant og 
serviceinnstilt.

2   Opptre aktsomt og ansvarlig når du 
publiserer noe på nett.

3   Behandle intern informasjon som går 
til en større gruppe, med like stor 
aktsomhet som når du håndterer 
offentlig informasjon.

KOMMUNIKASJON OG FORHOLD TIL MEDIER
Vi kommuniserer åpent, på måter som gjenspeiler 
våre felles verdier. Ved å gjøre dette konsekvent kan 
vi bygge opp og opprettholde en sterk merkevare 
som støtter forretningsaktivitetene våre.

Mer informasjon
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta 
kontakt med en kommunikasjonsmedarbeider. 

Du kan ta opp eventuelle bekymringer eller 
rapportere uakseptabel atferd via vår sikre 
nettportal, Speak-Up Line.
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Tre sentrale ting

1   Ikke kontakt leverandører direkte. 
Innkjøpsavdelingen tar seg av dette.

2   Hvis du ikke følger innkjøpsprosessene 
eller bruker de tilgjengelige verktøyene, 
kan det medføre økonomisk, driftsmessig 
og omdømmemessig risiko for oss.

3   Ikke gi eller ta imot gaver, bestikkelser 
eller andre ulovlige betalinger – verken  
til eller fra leverandører og kontraktører.

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi ønsker å bli oppfattet som rettferdige 
og profesjonelle, og derfor følger vi de 
strengeste standardene for forretningsetikk 
og innkjøpspraksis. Vi forventer at våre 
leverandører og kontraktører følger de samme 
strenge standardene. Hvis du ikke følger 
prosessene eller bruker de tilgjengelige 
verktøyene, kan det medføre økonomisk, 
driftsmessig og omdømmemessig risiko for oss.

Vi er spesielt opptatt av å velge leverandører 
basert på rettferdige, forhåndsdefinerte kriterier 
som del av en åpen anbudskonkurranse. 
Denne skal omfatte krav til bærekraft slik de er 
angitt i våre atferdsregler for leverandører og 
andre dokumenter.

Innkjøpsavdelingen vår er ansvarlig for alle 
forhandlinger om innkjøp og anskaffelser, 
inkludert inngåelse av kontrakter med 
leverandører. Alle våre innkjøp krever en 
skriftlig innkjøpsordre (IO) før levering av varer 
eller tjenester. Vi betaler ingen fakturaer uten 
en tilhørende IO.

Hvordan gjør jeg det rette?
Bruk alltid våre innkjøpssystemer når du 
rekvirerer innkjøp. Ikke kontakt en leverandør 
direkte. Hvis du trenger hjelp, tar du kontakt 
med den lokale innkjøpsavdelingen, som vil 
bistå deg.

Kontroller innkjøpsordrer, kontrakter, mottak 
av varer/tjenester samt fakturaer nøye og 
innen rimelig tid. Rapporter eventuelle feil 
eller avvik. 

Du må aldri gi eller ta imot gaver, bestikkelser 
eller andre ulovlige betalinger – verken til eller 
fra leverandører og kontraktører – og ikke 
videreformidle konfidensiell informasjon, for 
eksempel innkjøpspriser, innkjøpsprosjekter 
eller kontraktsbetingelser, verken internt eller 
eksternt.

Hvis du er i tvil, eller hvis du vet om faktiske 
eller potensielle interessekonflikter, må 
du snakke med din overordnede, juridisk 
avdeling eller avdelingen for etikk og 
etterlevelse.

I PRAKSIS
Hvem velger nye leverandører? 
Vi skiller klart mellom å definere behov og å 
velge leverandører. 

Du er ansvarlig for å kontakte 
innkjøpsavdelingen i god tid når du har 
et innkjøpsbehov. Innkjøpsavdelingen er 
ansvarlig for å vurdere og velge leverandører 
(i samarbeid med deg). 

Vår tilnærming til innkjøp bidrar til at vi kan 
kjøpe topp kvalitet til konkurransedyktige 

ANSVARLIGE INNKJØP
Innkjøp påvirker konkurransedyktigheten 
og lønnsomheten vår. Tilnærmingen vår 
til innkjøp støtter forretningsaktivitetene 
våre ved å innføre standardiserte 
prosesser, verktøy, regler og styring. 
Ved å foreta ansvarlige innkjøp kan 
vi bygge opp pålitelige, langsiktige 
forretningsrelasjoner med leverandører 
og kontraktører samt bruke selskapets 
ressurser mest mulig effektivt.

Mer informasjon
Du finner mer 
informasjon i 
våre retningslinjer 
for innkjøp, 
atferdsreglene for 
leverandører og 
andre retningslinjer 
som gjelder for 
innkjøp.

Du kan også snakke 
med den lokale 
innkjøpsavdelingen.

DON’T BUY 
IRRESPONSIBLY

priser, og sørger for at varene eller tjenestene 
oppfyller våre behov knyttet til forretningsdrift 
og bærekraft.

Hvem kan inngå kontrakter med 
leverandører? 
Kontrakter med leverandører må alltid 
inngås skriftlig. De må underskrives eller 
medunderskrives av en godkjent representant 
for innkjøpsavdelingen, etter korrekt 
godkjenning fra relevante interne aktører. 
Kontrakter må alltid underskrives og legges inn 
i innkjøpssystemet før man kan foreta innkjøp.

Hvis jeg trenger å kjøpe varer eller tjenester, 
kan jeg sende en tilbudsforespørsel til 
potensielle leverandører?
Nei, du bør ikke kontakte potensielle 
leverandører selv. I stedet oppretter du en 
innkjøpsrekvisisjon i innkjøpssystemet vårt. 
Innkjøpsavdelingen vil da enten kontakte 
deg for å be om mer informasjon hvis det 
trengs, eller kontakte potensielle leverandører 
umiddelbart.

Hvor finner jeg informasjon om 
innkjøpsprosessen og -verktøyene?
Du finner informasjon om innkjøpsprosessen 
og -verktøyene på intranettet. Dersom du er 
usikker på noe, kan du snakke med den lokale 
innkjøpsavdelingen.
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DEFINISJONER
Mangfold på arbeidsplassen beskriver et 
miljø der en rettferdig ansettelsespraksis 
resulterer i en arbeidsstyrke bestående av 
personer med ulik bakgrunn. 

Tiltak for mangfold har som mål å øke verdien 
forbundet med en mangfoldig arbeidsstyrke. 
Vi utformer ledelsesprosessene for å utvikle og 
opprettholde en arbeidsplass der alle ansatte 
kan bidra ved å bruke sitt fulle potensial.

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi vil skape et godt arbeidsmiljø med 
rettferdige ansettelsesvilkår for alle ansatte. 
Hvis alle fremmer selskapets verdier og atferd 
aktivt, vil det ha svært stor betydning. 

Vi overholder internasjonale standarder for 
menneske- og arbeiderrettigheter. Dette 
omfatter å respektere og følge internasjonalt 
vedtatte menneskerettigheter og aldri bruke 
barnearbeid eller tvangsarbeid.

Vi tilbyr også et trygt og sunt arbeidsmiljø som 
minst oppfyller gjeldende globale standarder 
og lover, med arbeidsforhold som overholder 
lokale lovbestemte krav og avtaler om 
kollektive forhandlinger – alle ansatte har rett 
til å etablere eller melde seg inn i fagforeninger 
og å forhandle kollektivt.

DON’T BE
A BULLY

Alle ansatte skal ha like rettigheter basert 
på kompetanse, erfaring og prestasjoner, 
uavhengig av kjønn, rase, etnisk opprinnelse, 
religion, alder, funksjonsevne, seksuell 
legning, nasjonalitet, politisk oppfatning, 
fagforeningstilhørighet, sosial bakgrunn og/
eller egenskaper som beskyttes av gjeldende 
lov. Vi har nulltoleranse for diskriminering, 
trakassering og mobbing.

Hvordan gjør jeg det rette?
Du må alltid behandle andre ansatte med 
respekt, verdighet og alminnelig høflighet. 
Alle har rett til en arbeidsplass der det ikke 
foregår trakassering basert på kjønn, rase, 
etnisk opprinnelse, religion, alder eller 
andre faktorer. 

Følg all gjeldende arbeidslovgivning samt 
våre retningslinjer for medarbeidere. Du må 
fremfor alt aldri mobbe, plage eller opptre 
diskriminerende overfor noen. Dette omfatter 
fysiske og verbale trusler eller ydmykelser. 

Vær oppmerksom på at ikke alle har samme 
humor. Unngå derfor å fortelle historier eller 
vitser som kan oppfattes som upassende. 
Du må heller ikke spre eller vise materiale 
som noen kan synes er støtende.

Hvis du legger merke til upassende eller 
uakseptabel atferd på arbeidsplassen, 
må du snarest mulig rapportere det til din 
overordnede eller personalavdelingen.

I PRAKSIS
Sjefen min snakker til oss på en ydmykende 
og truende måte. Iblant skjeller hun oss ut 
på møter. Hva bør jeg gjøre?
Du har rett til å jobbe i et miljø der det ikke 
foregår truende, aggressiv eller støtende 
atferd som loven ikke tillater. Rapporter 
problemet til sjefens overordnede eller til 
personalavdelingen. De vil hjelpe deg med 
å håndtere situasjonen. 

Kollegaen min kom med en kommentar 
som jeg syntes var ubehagelig. Er det 
trakassering?
Ikke alle negative eller kritiske kommentarer 
kan defineres som truende, aggressive 
eller støtende. Hvis du opplever det som 
ubehagelig, kan du prøve å snakke med din 
overordnede først. Du kan også kontakte 
personalavdelingen eller ta det opp via 
Speak-Up Line. 

Hva gjør jeg hvis jeg mottar en 
e-postmelding som inneholder støtende 
vitser eller språkbruk?
Vitser som med rimelighet kan anses som 
støtende, hører ikke hjemme her og bør 
ikke sendes via selskapets e-post, uansett 
hvem mottakerne er ment å skulle være. 
Du kan fortelle avsenderen at du syntes 
e-postmeldingen var støtende. Du kan også 
varsle din overordnede, personalavdelingen 
eller avdelingen for etikk og etterlevelse.

Tre sentrale ting 

1   Vi jobber aktivt for mangfold på 
arbeidsplassen.

2   Alle har rett til en arbeidsplass der det ikke 
foregår trakassering eller diskriminering.

3   Behandle alle kollegaer med respekt, 
verdighet og alminnelig høflighet.

RETTFERDIG ANSETTELSESPRAKSIS 
OG MANGFOLD
For at vi skal ha en sterk kultur og være 
konkurransedyktige, må vi være i stand 
til å finne, ansette og beholde de beste 
medarbeiderne. Vi har forpliktet oss til 
å følge en rettferdig ansettelsespraksis 
og aktivt bekjempe alle former for 
ulovlig diskriminering. 

Mer informasjon

Du finner mer 
informasjon i våre 
retningslinjer for 
medarbeidere. Hvis 
du har spørsmål, 
kan du snakke 
med linjeleder eller 
personalavdelingen. 

Du kan ta opp 
eventuelle 
bekymringer 
eller rapportere 
uakseptabel 
atferd via vår 
sikre nettportal, 
Speak-Up Line.
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GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi tilbyr og ivaretar et sunt og trygt 
arbeidsmiljø som minst oppfyller globale 
standarder og nasjonal lovgivning. 

Fremfor alt prioriterer vi arbeidsprosesser, 
tjenesteutforming og arbeidsmetoder som 
reduserer eventuelle negative konsekvenser 
for enkeltpersoner.

Sikkerhet er den viktigste faktoren i enhver 
beslutning, men et sunt og trygt arbeidsmiljø 
handler ikke bare om å forhindre ulykker. 
Fysisk og psykososial velferd er også viktig.

Hvordan gjør jeg det rette?
Ta ansvar for din egen helse og sikkerhet 
ved å sørge for at du forstår og følger våre 
sikkerhetsregler og -rutiner.

Du kan også bidra til et trygt arbeidsmiljø for 
andre ved å stoppe og rapportere utrygge 
situasjoner, forutsatt at du ikke setter deg 
selv eller andre i fare ved å gjøre det. 

DON’T 
ENDANGER 
YOURSELF 
OR OTHERS

I PRAKSIS
For å prioritere helse og sikkerhet må du 
stille deg selv og resten av avdelingen disse 
spørsmålene:

• Har vi en helse- og sikkerhetskultur på 
avdelingen vår til daglig? Hvor godt fungerer 
den? Hvordan kan vi forbedre den?

• Hvordan bidrar et sunt arbeidsmiljø til 
virksomheten vår?

• Hva slags helse- og sikkerhetsrisiko har vi 
på avdelingen vår?

• Har vi en plan for å identifisere, forebygge  
og håndtere risiko?

• Vet vi hvordan vi rapporterer en 
nestenulykke, hendelse eller arbeidsskade?

• Hvordan kan vi fremme god helse og velferd 
på avdelingen?

HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN 
De fleste ulykker, hendelser, skader, 
arbeidsrelaterte sykdommer samt utrygge 
handlinger og forhold kan forebygges.  
Vi vil ivareta og forbedre helsen og sikkerheten 
til alle som jobber for oss, overalt hvor vi 
driver virksomhet.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon i våre retningslinjer 
for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Du kan ta opp eventuelle bekymringer eller 
rapportere helse- og sikkerhetsproblemer via 
vår sikre nettportal, Speak-Up Line.

Tre sentrale ting 

1   En sunn og trygg arbeidsplass 
er vårt felles ansvar. 

2   Det handler om mer enn å 
forhindre ulykker.

3   Tenk over hvilke utfordringer 
som finnes på din avdeling.
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GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi sørger for at forretningsreiser og -møter alltid 
er produktive og trygge for deg som ansatt, 
og at vi bruker kostnadseffektive tilbydere.

Du finner sikkerhetsinformasjon for 
forretningsreiser på intranettet.

Hvordan gjør jeg det rette?
Følg alltid godkjent bestillingsprosess – se våre 
instruksjoner for reiser og utgifter. 

Til alle reiser trenger du en reiserekvisisjon som 
må godkjennes av en leder. Prøv alltid å reise 
mest mulig kostnadseffektivt – vanlig praksis 
er å bestille på økonomiklasse og bruke avtalt 
standard på f.eks. hotell og leiebil. Fordeler 
fra bonus- eller lojalitetsprogrammer som er 
knyttet til forretningsreiser, må bare brukes til 
fremtidige forretningsreiser.

Din personlige sikkerhet er det aller viktigste 
når du reiser. Les det som står om reiser 
og sikkerhet på intranettet, og skaff deg 
informasjon om risikosituasjonen. Reiser til 
land med høyt risikonivå må begrenses og 
krever godkjenning fra din overordnede. 

Forbered deg til turen, og gjør deg kjent 
med bestemmelsesstedet på forhånd. 
Noter kontaktinformasjon til hoteller, lokale 
kontaktpersoner og vår støttefunksjon for 
sikkerhet på reisen, slik at du finner den raskt 
hvis du trenger den. Control Risks har også 
en mobilapp og et telefonnummer. Vær alltid 
oppmerksom når du er på reise, slik at du kan 
gjøre det situasjonen krever.

Du må også håndtere selskapets dokumenter 
og annen sensitiv informasjon med aktsomhet. 
Diskusjoner, telefonsamtaler, dokumenter og 
presentasjoner kan lett overhøres eller leses 
av andre når du er på reise. Hold derfor en 
lav profil, og unngå å identifisere selskapet 
eller nevne navn på kollegaer og selskaper 
i samtaler. Bruk skjermbeskytter på den 
bærbare datamaskinen, slik at ikke andre 
ser informasjonen på skjermen.

På alle forretningsreiser må du oppføre 
deg som en ambassadør for selskapet 
– og hvis du skaffer deg informasjon om 
bestemmelsesstedet før ankomst, blir det 
enklere å respektere den lokale kulturen og 
lokale skikker. Kjøp aldri seksuelle tjenester 
når du er på forretningsreise, verken i eller 
utenom arbeidstiden.

I PRAKSIS
Før du begynner å planlegge en reise, 
må du alltid vurdere om virtuelt samarbeid 
er tilstrekkelig. Videokonferanser, 
telefonkonferanser og nettbaserte møteverktøy 
kan spare tid og penger samt redusere 
miljøpåvirkningen vår.

Det er ikke alltid nødvendig å reise for å være 
med på et møte, men vær realistisk: Hvis du 
må reise, så må du reise.

Når du planlegger reiser for grupper, må du 
tenke etter om det virkelig er nødvendig at 
alle er med. Hvis det er nødvendig, må du 
planlegge reisen i god tid på forhånd, slik at 
folk rekker å bestille billetter. Når folk reiser fra 
flere steder, må du alltid velge et møtested som 
gir lavest reisekostnader totalt sett.

Les og ta med deg en kopi av reiseforsikrings-
avtalen vår samt polisenummeret. Noter tele-
fonnummeret til det lokale reisebyrået i tilfelle 
du trenger det underveis. Prøv alltid å unngå 
unødvendige endringer i reiseplanene, siden 
det medfører ekstra kostnader. 

Tre sentrale ting 

1   Du representerer selskapet når du er 
på forretningsreise. 

2   Det er ikke alltid nødvendig å 
reise – vurder virtuelt samarbeid og 
miljøvennlige alternativer.

3   Følg vår godkjente prosess, og velg 
våre foretrukne leverandører når du 
bestiller reiser.

DON’T TRAVEL 
IF YOU DON’T 
NEED TO
REISER
Helse, trygghet, sikkerhet og 
miljøansvar er de viktigste hensynene 
når vi reiser. For å sikre at vi får 
mest mulig ut av reisevirksomheten, 
planlegger vi dessuten tids- og 
pengebruken nøye.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon ved å lese 
våre instruksjoner for reiser og utgifter 
samt våre retningslinjer for sikkerhet 
eller ved å gå inn på intranettet.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_NO.indd   30 31.8.2016   12:11:24



TELIA-SELSKAP 31HVITVASKING

DEFINISJON
Hvitvasking er en term som beskriver 
prosessen kriminelle bruker for å skjule hvor 
inntektene fra kriminelle handlinger kommer 
fra, ved å få det til å se ut som at de stammer 
fra lovlig virksomhet. 

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vi er nøye med å gjennomføre alle våre 
finansielle aktiviteter på en åpen og etisk måte.

Dette betyr at vi aldri gjør forretninger med 
personer vi mistenker for å være kriminelle, 
hjelper til med kjøp eller forvaltning av 
kriminelles eiendeler, eller forfalsker eller 
ødelegger relevante dokumenter. Vi deltar 
heller ikke i forretningsvirksomhet som 
involverer uavhengige parter, uvanlige 
betalingsmetoder eller unormale betingelser.

Når vi forholder oss til eksisterende eller 
potensielle kunder eller leverandører, gjør 
vi det alltid på en profesjonell og ikke-
ekstravagant måte.

Hvordan gjør jeg det rette?
Gjennomfør alle avtaler og finansielle 
aktiviteter fullstendig åpent og i henhold til 
standardprosesser.

Rapporter alltid mistenkelige transaksjoner og 
potensiell eller faktisk hvitvasking, og foreta en 
selskapsgjennomgang av tredjeparter før du 
inngår en forretningsavtale.

DON’T 
LAUNDER 
MONEY
HVITVASKING
Ved å følge standardprosesser og være 
åpne om alle våre finansielle aktiviteter 
kan vi sikre at vi alltid skaffer oss 
inntekter på etiske og lovlige måter.

Mer informasjon

Du kan lære mer, ta opp bekymringer eller 
rapportere potensielt uakseptabel atferd ved 
å kontakte konsernets avdeling for etikk og 
etterlevelse eller den som har ansvaret for 
etikk og etterlevelse lokalt.

Tre sentrale ting

1   Vi gjennomfører alle finansielle aktiviteter 
på en åpen og etisk måte.

2   Vi gjør ikke forretninger som involverer  
uavhengige parter, uvanlige 
betalingsmetoder eller unormale 
betingelser.

3   Vi foretar en selskapsgjennomgang 
av tredjeparter før vi inngår 
forretningsavtaler.
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DEFINISJONER
Miljøpåvirkning er effekten et produkt eller en 
tjeneste har på miljøet. Man må ta hensyn til 
påvirkningen gjennom hele produktets levetid  
– fra produksjon via bruk til avfallshåndtering.

Klimagassutslipp er utslipp av gasser som 
forårsaker global oppvarming. Disse må 
holdes på et minimum.

GJØR DET RETTE
Hva betyr det for Telia Company?
Vår miljøpåvirkning består først og fremst 
av energiforbruk, klimagassutslipp og avfall. 
Vi kan redusere denne påvirkningen ved å 
bygge energieffektive nett og i størst mulig 
grad bruke fornybar energi, for eksempel 
grønn kraft og solenergi i stedet for fossilt 
brensel som diesel, bensin og naturgass.

Vi resirkulerer også avfall, og vi utvikler 
og leverer tjenester som hjelper kundene 
våre med å redusere den negative 
miljøpåvirkningen deres.

Og ved å bare bruke leverandører som 
tar miljøansvar, kan vi ytterligere redusere 
miljøpåvirkningen forbundet med 
virksomheten vår.

Hvordan gjør jeg det rette?
Vurder hvordan forretningsbeslutningene 
dine påvirker miljøet på både kort og lang sikt. 
Den billigste løsningen er ofte ikke den beste 
fra et miljøsynspunkt.

Prøv å huske de tre R-ene – Reduce (reduser), 
Reuse (gjenbruk) og Recycle (resirkuler): 
Bruk mindre papir og strøm, gjenbruk utstyr, 
og resirkuler avfall.

DON’T WASTE 
RESOURCES

Spar penger og miljøet ved velge virtuelt 
samarbeid så ofte du kan. Hvis du må ut på 
reise, kan du vurdere å pendle eller reise med 
tog i stedet for å fly eller kjøre bil. 

I PRAKSIS
Hva kan jeg svare en kunde som spør om 
tjenestene våre er miljøvennlige? 
Tjenestene våre hjelper både privatkunder 
og bedriftskunder med å kommunisere over 
lange avstander, med mindre miljøpåvirkning 
enn reiser. De muliggjør også smartere måter 
å jobbe på og mer effektive prosesser med 
mindre miljøpåvirkning. Klimafotavtrykket 
vårt er svært lite, hovedsakelig fordi vi kjøper 
grønn kraft i Sverige og region Europa. Vi har 
ingen grønn portefølje – alle tjenestene våre 
er grønne.

Hvordan bidrar miljøansvar til å redusere 
kostnadene våre? 
Ressurser som strøm, bensin og diesel er 
ikke gratis – hvis vi bruker mindre, reduserer 
vi kostnadene våre. Dersom vi reduserer 
avfallet, medfører det lavere kostnader til 
avfallshåndtering samt mulighet for å selge 
for eksempel brukte telefoner som kunder 
leverer inn til oss. 

Hva betyr miljøansvar i vårt daglige arbeid? 
Vi er i ferd med å innføre miljøstyringssystemet 
ISO 14001 – det er ofte et krav i anbud og 
dessuten et utmerket verktøy for å håndtere 
miljøpåvirkningen på en strukturert måte. 
Dette betyr at vi hele tiden evaluerer og setter 
oss mål på de områdene der vi har størst 
miljøpåvirkning, blant annet energieffektivitet, 
utslipp og håndtering av avfall. 

ANSVAR FOR MILJØET 
Vi utformer nettene våre og leverer 
tjenestene våre på en måte som gir 
minimal miljøpåvirkning. Vi hjelper også 
kundene og leverandørene våre med å 
redusere deres påvirkning på miljøet.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon i våre 
retningslinjer for miljø eller ved å kontakte 
sustainability-group @ teliacompany.com.

Tre sentrale ting 

1   Se etter muligheter til å redusere 
energiforbruk, klimagassutslipp 
og avfall.

2   Ved å redusere miljøpåvirkningen 
vår kan vi også redusere kostnadene.

3   Tenk etter hvordan 
forretningsbeslutningene dine 
påvirker miljøet.
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HVORDAN GJØR JEG 
DET RETTE?
Du må alltid handle raskt hvis du har 
mistanke om eller er vitne til manglende 
samsvar med retningslinjene våre. 

Hvis du er bekymret for at en leverandør, 
kunde eller annen forretningspartner 
oppfører seg uakseptabelt, eller for måten 
vi i Telia driver virksomhet på, bør du i første 
omgang ta kontakt med din overordnede, 
personalavdelingen eller juridisk avdeling. 

Hvis du har alvorligere bekymringer, kan 
du også bruke Speak-Up Line.

SPEAK-UP LINE
Speak-Up Line er en lett tilgjengelig, 
sikker og konfidensiell kanal der du kan 
ta opp bekymringer eller rapportere mulig 
uakseptabel atferd.

Du kan rapportere hendelser når som helst 
på døgnet uten fare for represalier. Du kan 
være anonym, men hvis du velger å avsløre 
identiteten din, kan du være trygg på at 
rapporten din vil bli behandlet konfidensielt.

Du finner Speak-Up Line og mer 
informasjon på www.speakupline.
ethicspoint.com. Du kan også sende 
e-post til spesialetterforskningsteamet på 
speak-up-line @ teliacompany.com. 

HVA SKJER HVIS 
JEG SENDER INN 
EN RAPPORT?
Spesialetterforskningsteamet vil gå gjennom 
informasjonen du har sendt, og iverksette 
egnede tiltak. Du vil få et rapportnummer som 
du kan bruke til å følge med på hvilke tiltak 
som er iverksatt, og kontakte etterforskeren.

All kommunikasjon foregår anonymt og 
behandles konfidensielt. Våre retningslinjer 
for ansvarlig forretningsatferd forbyr 
eventuelle represalier mot varslere.

HVA ER REPRESALIER? 
Represalier betyr å gjøre en ansatt redd for 
å klage eller hevde sine rettigheter. En åpen 
arbeidskultur avhenger av at alle føler seg 
trygge på at de kan si fra uten å være redde. 
Derfor jobber vi for det.

Vi godtar fremfor alt ingen forsøk på å straffe, 
skape ulemper for eller diskriminere personer 
som tar opp bekymringer eller bidrar i en 
etterforskning. Vi vil dessuten iverksette tiltak, 
inkludert mulig oppsigelse av arbeidsforhold, 
hvis en leder enten utilsiktet eller med vilje 
avslører identiteten til en varsler.

SI FRA
Vi støtter en kultur som 
oppmuntrer alle til å snakke 
fritt – en kultur som ivaretar 
menneskerettigheter, 
de ansattes verdighet 
samt helse og sikkerhet. 
Vi tilbyr en trygg, sikker 
og konfidensiell kanal for 
å ta opp bekymringer og 
spørsmål når de vanlige 
kanalene er utilgjengelige 
eller ikke egner seg.

KJEMP 
FOR DET 
SOM ER 
RIKTIG
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VED Å RAPPORTERE 
UAKSEPTABEL ATFERD 
KAN DU GJØRE DETTE 
TIL EN ENDA BEDRE 
ARBEIDSPLASS

SPEAK-UP-LINE @
TELIACOMPANY.COM

Denne utgivelsen 
inngår i våre 
retningslinjer 
for ansvarlig 
forretningsatferd.
Med enerett. 

Ingen deler av 
denne utgivelsen 
må reproduseres på 
noen som helst måte 
uten tillatelse fra 
Telia Company. 

Versjon 1.0. 
Trykt i 2016.
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Ved å rapportere uakseptabel atferd kan du gjøre dette til en enda bedre arbeidsplass. 
www.speakupline.ethicspoint.com eller e-post speak-up-line@teliacompany.com

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM
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