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Vår visjon og verdier
Vår visjon er å:

Inspirere med oppfinnsomhet • Samarbeide med smidighet • Skape nye muligheter

Våre verdier er:

Omsorg

Forpliktelse

(Sveip over hver verdi for å se definisjon)

ii

Wood etiske retningslinjer

Mot

En melding fra
Robin Watson
Velkommen til våre etiske retningslinjer. De skal veilede oss til å
gjøre det rette i utførelsen av vår virksomhet over hele verden.
Disse etiske retningslinjene er understøttet av våre verdier –
omsorg, engasjement, mot. De strekker seg imidlertid lenger enn
verdier og atferd, da de også omfatter de policyer og eksterne
bestemmelser som styrer vår forretningspraksis for å sikre
at vi opererer på det høyeste etiske nivået og overholder alle
gjeldende lover og regler. Våre etiske retningslinjer erstatter ikke
disse reglene; de er her for å hjelpe deg til å fjerne usikkerhet i
forretningsmessige forhold, gi veiledning om hvordan du skal si ifra
når det er nødvendig og beskytte oss som enkeltpersoner og som
organisasjon.
Ved opprettelse av Wood har vi reposisjonert oss for å dekke et
bredere spekter av tjenester og markeder og for å dra nytte av mer
omfangsrik kompetanse. Vi har skapt flere muligheter for utvikling
av våre virksomhet ved å sprøyte inn ny energi og formål i våre
virksomheter. Når du drar nytte av disse spennende mulighetene,
husk at du alltid skal følge disse etiske retningslinjene.
Jeg håper du finner de følgende sidene lærerike. Vennligst les dem
nøye, vurder hvordan det gjelder for deg og arbeidet ditt, og ha mot
til å si ifra, hvis du ser noe som ikke gjenspeiler verdiene og atferden
til Wood eller som bryter med våre etiske retningslinjer.

Robin Watson,
konsernsjef
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Når du skal avgjøre hvordan du skal håndtere en arbeidsrelatert
situasjon, spør deg selv:

1.

Er min handling eller mitt
valg i tråd med Woods
verdier og i samsvar med
våre etiske retningslinjer og
selskapspolicyer?

JA

NEI

2.

Er valget mitt sannferdig,
juridisk og etisk?

JA

NEI

3.

Er min handling trygg for
meg og andre?

JA

NEI

4.

Ville min handling og
dens utfall oppfattes som
positivt av Wood, teamet mitt,
familien min og samfunnet?

JA

NEI

Slik kommer du frem til «Ja»: Hvordan vi tar etiske avgjørelser i
Wood

Avgjørelser er ikke alltid enkle, og våre etiske retningslinjer er ikke en samling
av enhver regel, og de kan heller ikke dekke alle situasjoner.

For å inspirere andre og lede ved eksempel overfor både kolleger, kunder og
samfunn, forventes det at du utøver godt skjønn og gjør det rette.

Hvis svaret på noen av spørsmålene ovenfor ikke er «JA», eller hvis det er
«NEI» eller du er ukomfortabel med noen av svarene dine, søk veiledning hos
en av «Si ifra»-ressursene i Wood.

Våre verdier setter tonen for hva som er viktig for oss som virksomhet. De
veileder oss i vår atferd og gir et felles sett med forventninger uansett hvor vi
er i verden.
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Bruk av våre «Si ifra»-ressurser i Wood

1.

Kan du snakke med din
leder om spørsmålet eller
bekymringen din?

JA

NEI

2.

Kan du snakke med
en annen teamleder
i bedriften din?

JA

NEI

Dersom du har noe å ta opp i forbindelse med de etiske retningslinjene
eller ved brudd på disse, kontakt din leder eller P&O-avdeling, Compliance
(Wood Ethics and Compliance), Legal (Wood Legal) eller hjelpelinjen for
forretningsetikk (Business Ethics Helpline).

3.

Kan du kontakte
avdelingen for menneskelige
ressurser (HR), juridisk eller
samsvar?

JA

4.

Hvis ingen av disse
alternativene for å si ifra
fungerer
For deg, kontakt
Woods etiske hjelpelinje.

NEI

For HMS-problemer, ta kontakt med din HSSEA-leder innen ditt
forretningsområde
For mediahenvendelser, kontakt press.office@woodplc.com
For investorhenvendelser, kontakt investor.relations@woodplc.com
For henvendelser vedrørende sosiale medier, kontakt communications@
woodplc.com
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Våre etiske
retningslinjer:
Gjøre det rette
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Formål
Det å gjøre det rette i Wood (“vårt selskap”), styrer hvordan vi jobber og lever. Våre
etiske retningslinjer hjelper oss med å oppfylle våre etiske og juridiske forpliktelser og
holde riktig kurs i spørsmål eller situasjoner hvor det kan være uklart hvordan vi bør
handle. Ved å følge de etiske retningslinjene, vedlikeholder, styrker og beskytter du
vårt sterke omdømme for å følge loven og våre verdier.

Virkeområde
Uavhengig av virksomhet eller sted, er vi alle ansvarlige for å følge disse etiske
retningslinjene og Woods policyer og prosedyrer. I disse etiske retningslinjene
refererer «vi» eller «vår» til ansatte, inkludert midlertidige medarbeidere og
konsulenter som arbeider innenfor Wood, ledere og direktører. Vi forventer
også at våre forretningspartnere, som for eksempel agenter, leverandører,
underleverandører, mellommenn, representanter og joint venture-partnere følger
prinsippene som er fastsatt i disse etiske retningslinjene og våre Etiske retningslinjer
for forsyningskjeden og deler vår forpliktelse overfor våre verdier.
Du kan møte en situasjon der en lokal skikk eller en bestemt kundes retningslinjer
aksepteres som normale, men avviker fra våre verdier, policyer eller gjeldende lov.
Hvis dette skjer, må du overholde den høyere standarden.

Våre felles forventninger
For å lykkes, må vi alle handle med ærlighet, åpenhet og rettferdighet. Vi har ansvar
for å sikre at vår individuelle atferd og vårt arbeid følger rettslige standarder samt
de høye forventningene til våre etiske retningslinjer, policyer og verdier.

Alle må:
•
Handle på en måte som er trygg, etisk og i samsvar med lover, forskrifter og
Woods verdier og atferd
•
Rapportere bekymringer om eventuelt kjent, mistenkt eller potensielt mislighold
eller brudd på de etiske retningslinjene, eller stille spørsmål om hva som er riktig
å gjøre ved hjelp av våre «Si ifra»-ressurser i Wood
•
Fullføre all nødvendig opplæring i de etiske retningslinjene i rett tid
•
Bekrefte årlig at du har handlet i samsvar med de etiske retningslinjene.

Lederes ansvar
Ledere har det ekstra ansvaret for både å overvåke og håndheve at retningslinjene
følges innenfor sine team.
Ledere må være forpliktet til de høyeste standardene for forretningsatferd og vise at
de følger disse etiske retningslinjene og våre verdier gjennom sine ord og handlinger.
Ledere må:
•
Skape et miljø med åpenhet der direkte rapportering føles trygt og ansatte føler
seg komfortable med å stille spørsmål, gi uttrykk for bekymringer og rapportere
kjent, mistenkt eller potensielt mislighold
•
Sørge for at medarbeiderne i sitt team forstår og følger de etiske retningslinjene
og Woods policyer og prosedyrer
•
Sørge for at medarbeiderne i sitt team er oppdatert på all nødvendig opplæring
og sertifisering
•
Kommunisere Woods policy om «ingen gjengjeldelse» tydelig og effektivt
•
Beskytte mot gjengjeldelse alle ansatte, leverandører eller andre personer som
kommer med en rapportering
•
Umiddelbart rapportere alle saker relatert til etisk mislighold til hjelpelinjen for
forretningsetikk, Compliance, Legal eller P&O for gransking

Du er ansvarlig for å lese, forstå og huske informasjonen i våre etiske retningslinjer.

En leder er den overordnede eller annen enkeltperson som du
rapporterer til.
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Spørsmål:

Elizabeth overhørte to kolleger
planlegge en middag på en dyr
restaurant. En av dem sa, «Jeg skal
utgiftsføre det. Ingen vil få vite det fordi vi
fortsatt har penger i et prosjektbudsjett.»
Elizabeth vet at utgiftsføring av en
middag som dette sannsynligvis ikke er
tillatt, men hun er nølende med å si
noe. Hva skal hun gjøre?

Gransking av rapporter
Wood er forpliktet til å svare raskt på alle spørsmål og ta alle rapporter
og bekymringer alvorlig. Wood vil undersøke rapporter profesjonelt og
umiddelbart. Vår hjelpelinje for forretningsetikk drives uavhengig og
er tilgjengelig på over 100 språk 24 timer i døgnet, syv dager i uken i
alle landene vi opererer. Eventuelle bekymringer knyttet til de etiske
retningslinjene behandles vanligvis av Compliance, Legal eller Internal Audit.
Du kan rapportere anonymt, hvis du foretrekker det. Husk imidlertid at det
er lurt å identifisere seg, slik at granskingsteamet kan kontakte deg for
ytterligere informasjon. Hvis du blir bedt om å bidra til en gransking eller
revisjon, forventes det at du samarbeider fullt ut. Rapportert informasjon
blir behandlet konfidensielt i den grad det er mulig og lovfestet i lokale lover.
Mens vi gjør alt for å løse saker internt, er det ingenting i disse etiske
retningslinjene eller annen selskapspolicy eller -prosedyre som skal tolkes
som en hindring mot å rapportere mistanke om ulovlig atferd til statlige
myndigheter til enhver tid.
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Svar:

Elizabeths bekymringer er berettigede.
Det kan være vanskelig å si ifra, men hun
bør rapportere problemet ved hjelp av «Si
ifra»-ressursene i Wood. Hvis du vet eller
oppriktig tror at en kollega vil bryte eller
har brutt våre etiske retningslinjer, må
du si ifra så snart som mulig.

Anti-gjengjeldelse
Du må føle deg trygg til å kunne rapportere en eventuell mistanke om brudd
på våre etiske retningslinjer. Derfor tillater Wood ingen gjengjeldelse mot
noen som har rapportert om et mulig brudd eller deltatt i en gransking, så
lenge rapporteringen ble gjort i «god tro».
De som gjengjelder mot noen for rapportering eller samarbeid med en
gransking kan risikere disiplinære reaksjoner helt opp til oppsigelse.
For ytterligere informasjon, se vår Policy for rapportering om forretningsetikk
og anti-gjengjeldelse. For spørsmål eller for å rapportere gjengjeldelse,
kontakt våre «Si ifra»-ressurser i Wood.

Konsekvenser ved overtredelse
Brudd på våre etiske retningslinjer, policyer eller loven kan få alvorlige
konsekvenser for enkeltpersonene involvert, og også for Wood. Slik
oppførsel kan sette enkeltpersoner og Wood i fare for fysisk skade, skadet
omdømme, bøter og til og med mulig sivilt eller straffbart ansvar.
Ansatte som bryter loven, våre etiske retningslinjer eller våre policyer kan
også risikere disiplinære reaksjoner helt opp til oppsigelse. Brudd begått av
ikke-ansatte, eller en tredjepart som arbeider på våre vegne, kan resultere i
opphør av enhver forbindelse med Wood.

Å rapportere i god tro betyr å gi all informasjon vi kjenner til, etter
beste evne, uavhengig av om vår rapportering viser seg å være
korrekt eller ikke.
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Omsorg for
hverandre og våre
lokalsamfunn
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Sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Beskyttelse av miljøet

Hvorfor betyr det noe?
Ved å ta personlig ansvar for helse og sikkerhet, sørger vi alle for at alle
kommer trygt hjem og i god behold.

Hvorfor betyr det noe?
Vi bryr oss om lokalsamfunnene der vi opererer, og vi gjør alt vi kan for å
etterlate en positiv arv lenge etter at vår virksomhet er avsluttet. Vi er
forpliktet til å begrense vår innvirkning på miljøet ved å spare ressurser,
redusere avfall og utslipp og hindre forurensning av miljøet.

Hva betyr det for meg?
Du kan vise omsorg og engasjement ved å:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alltid følge regler og prosedyrer, inkludert våre Livreddende regler
Alltid oppføre deg i samsvar med våre Grunnleggende
sikkerhetsprinsipper
Umiddelbart rapportere enhver skade eller dårlig helse i forbindelse med
vårt arbeid
Kun utføre oppgaver som du er kvalifisert for og kompetent til å gjøre
Alltid rapportere helse- og sikkerhetsfarer og bekymringer til leder
Alltid gripe inn og stoppe jobben, hvis du tror at noe ikke er sikkert eller
utgjør en helserisiko
Aldri arbeide under påvirkning av illegale rusmidler, alkohol eller
foreskrevne medikamenter som påvirker vår evne til å arbeide på en
sikker måte
Aldri ta med personlige våpen som kan skade andre, som for eksempel
skytevåpen, til arbeidsplassen

For ytterligere informasjon, se Policy for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og
Rusmiddelpolicy.

Hva betyr det for meg?
Du kan beskytte miljøet vårt ved å:
•
•
•
•

Overholde gjeldende lover og forskrifter til enhver tid
Styre alle miljømessige risikoer effektivt
Fjerne, eller hvis ikke mulig, begrense enhver negativ miljøpåvirkning som
følge av vår virksomhet
Arbeide nært med Woods personell, tilsynsenheter og andre eksterne
interessenter for å fremme kontinuerlig forbedring i bransjen

For ytterligere informasjon, se Policy for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Samfunnsengasjement
Hvorfor betyr det noe?
Vi bryr oss om lokalsamfunnene der vi opererer, og vi anerkjenner vårt
ansvar for å respektere, vise omsorg for og styrke menneskene og stedene vi
har innvirkning på.
Hva betyr det for meg?
Ansatte i Wood bidrar med tid og ferdigheter for å skape en positiv
innvirkning på lokalsamfunnene der vi lever og arbeider. Du kan legge til
rette for samarbeidsmuligheter med lokalsamfunnene og sikre at våre
forpliktelser er transparente, etiske og alltid i samsvar med selskapets
verdier.
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Spørsmål:

Rudis team har utlyst en ny stilling
og må velge mellom to kandidater. Den
første kandidaten er sent i 40-årene med
barn, og den andre er nyutdannet. Begge
er kvalifisert for stillingen. Rudi mener
kandidaten som er eldre, med ansvar
for barn, har større sannsynlighet for å
forplikte seg langsiktig til Wood, og er
trolig det riktige valget. Er denne
grunnen ok?

Like muligheter
Hvorfor betyr det noe?
Vi er dedikert til å fremme et inkluderende arbeidsmiljø og behandle alle i
teamet likt, med respekt og medfølelse. Vi bryr oss om våre medarbeidere og
erkjenner at mennesker som blir tatt vare på, yter bedre.
Hva betyr det for meg?
Du er med på å skape et rikt, inkluderende arbeidsmiljø ved å samarbeide
for å oppnå våre mål, omfavne mangfold og oppmuntre til bidrag fra alle
kollegene dine. Wood har null toleranse for diskriminering uansett hvilken
grunn.
Du må aldri ta ansettelsesrelaterte beslutninger eller diskriminere noen på
grunnlag av en lovbeskyttet egenskap som rase eller etnisk tilhørighet, alder
eller kjønn.
Alle ansettelsesbeslutninger, inkludert ansettelse, forfremmelse og
opplæring, må gjøres på grunnlag av dyktighet, ferdigheter og egnethet og
må være i samsvar med lokale lover.
For ytterligere informasjon, se Likestillingspolicy.
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Svar:

Nei. Ansettelse basert på
lovbeskyttede egenskaper, som
for eksempel alder, kjønn eller etnisk
tilhørighet, er ikke tillatt. Vi tar
ansettelsesrelaterte beslutninger basert
på kvalifikasjoner og dyktighet. Den
kandidaten som er best egnet til alle
rollene og ansvaret for jobben, bør få
tilbudet.

Trakassering

Arbeidsmiljø- og lønnslov

Hvorfor betyr det noe?
Vi verdsetter og respekter hverandre og mener at alle bør ha muligheten til
å arbeide i et hyggelig miljø uten frykt eller trusler.

Hvorfor betyr det noe?
Vi er forpliktet til å fremme grunnleggende menneskerettigheter ved å følge
gjeldende lokale arbeidslover, også de som er knyttet til organisasjonsfrihet
og kollektive forhandlinger. Dette gjør vi fordi vi ønsker å drive vår
virksomhet på en måte som ivaretar menneskeverdet.

Hva betyr det for meg?
Å bidra til et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø er en del av jobben vår.
Trakassering kan opptre i mange former – også fysisk, verbalt eller seksuelt
– og det er ikke intensjonen bak ordene eller handlingene som er avgjørende.
Du må ikke ta del i atferd som av noen kan oppfattes som bidrag til et
uvelkomment, truende eller fiendtlig arbeidsmiljø. Voldshandlinger, truende
kommentarer eller fakter eller annen nedbrytende atferd i Wood er
uakseptabelt.
Hvis du opplever eller er vitne til noen form for trakassering eller vold på
arbeidsplassen, rapporter det til din P&O-avdeling.
For ytterligere informasjon og eksempler på mobbing, se vår Policy for
håndtering av trakassering.
Noen eksempler på trakasserende atferd er:
• Mobbing eller truende kommentarer eller fakter
• Uønsket berøring, fakter eller ubehagelige blikk
• Visning av seksuelt eksplisitt materiale
• Gjentatte invitasjoner til romantiske møter, når den andre personen har
avslått
• Nedsettende eller diskriminerende vitser eller bemerkninger

Hva betyr det for meg?
Utnytt aldri barn eller tillat ufrivillig slavearbeid eller tvunget arbeid i Wood,
og samarbeid ikke med leverandører som gjør det. Følg alle gjeldende lover
relatert til lønn og arbeidstid, også de som gjelder for minstelønn, overtid og
maksimal arbeidstid.

Moderne slaveri og menneskehandel
Hvorfor betyr det noe?
Wood gjør alt for å beskytte og styrke menneskeverdet til sine ansatte og
alle som har forretninger med Wood.
Hva betyr det for meg?
Du må respektere og håndheve bestemmelsene i Menneskerettighetserklæringen og forplikte deg til å drive vår virksomhet etter alle gjeldende
lover og forskrifter for ansettelse og menneskerettigheter overalt hvor
vi driver virksomhet. Du må forplikte deg til å følge regler for ansettelse
i samsvar med kontraktsmessige avtaler. Wood har null toleranse for
menneskehandel eller slaveri av noe slag.
For ytterligere informasjon, se Menneskerettighetspolicy og Erklæringen om
moderne slaveri og menneskehandel på vårt nettsted.
Verdenserklæringen om menneskerettigheter (også kalt Menneskerettighetserklæringen) er et internasjonalt dokument som slår fast de grunnleggende
rettighetene og frihetene som alle mennesker er berettiget til.
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Beskyttelse av
informasjon
og eiendom
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Konfidensialitet
Hvorfor betyr det noe?
Forretningshemmeligheter og konfidensiell og patentbeskyttet informasjon
er verdifull eiendom. Å beskytte dem er avgjørende for vår suksess. Våre
kunder og ansatte forventer at vi holder streng kontroll på konfidensiell
informasjon som vi har eller bruker. Deling eller bruk av konfidensiell
informasjon på feil måte kan få alvorlige konsekvenser, i tillegg til betydelige
bøter og straffer, strafferettslig anmeldelser og tap av kundens tillit.
Hva betyr det for meg?
Du må ikke videreformidle konfidensiell informasjon til noen, med mindre
det er godkjent, eller du er rettslig forpliktet til å gjøre det. Unngå å
diskutere konfidensiell informasjon på steder der du kan bli overhørt, som
i restauranter, toaletter, drosjer, fly eller heiser. Du må ikke gi konfidensiell
informasjon til noen som ikke har forretningsmessig grunn til å få den. Du
må aldri ta imot eller bruke konfidensiell informasjon om våre konkurrenter;
dette kan være ulovlig og vil bli sett på som alvorlig mislighold. Du må ikke
ta med deg konfidensiell informasjon, dersom ditt arbeidsforhold i Wood
avsluttes.
Hvis du oppdager eller mistenker ikke godkjent bruk eller formidling av
konfidensiell informasjon, må du varsle Compliance eller Legal umiddelbart.
Konfidensiell informasjon kan være mange ting, for eksempel teknisk
informasjon om våre produkter og tjenester, design-, konstruksjons- og
oversiktstegninger, analyser og prognoser, kunde- og leverandørlister, ikkeoffentlig økonomisk informasjon, informasjon om ansatte, selskapsspesifikk
kunnskap og informasjon relatert til eller levert av våre aksjonærer, kunder
og andre forretningspartnere.
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Spørsmål:

Tatyanas type arbeid krever mye reising,
og hun gjennomgår derfor ofte informasjon
om kunder og prosjekter mens hun er på
flyplassen eller sitter på toget. Hva bør
Tatyana ta hensyn til?

Svar:

Tatjana bør sørge for at hun
gjør det som er nødvendig for å
beskytte konfidensialiteten til all
forretningsinformasjon i hennes besittelse,
og hun bør unngå å diskutere konfidensiell
informasjon på steder hvor hun kan bli
overhørt. Ved å ta de nødvendige stegene, vil
Tatjana bidra med å beskytte konfidensiell
informasjon, opprettholde kundenes
tillit og beskytte omdømmet vårt.

Spørsmål:

Peter, som arbeider i vår
markedsføringsavdeling, mottok en
forespørsel om en liste med Woodkontakter fra eventkoordinatoren
til en handelskonferanse som Wood
delsponser. Peter mener at det skal
være OK å gi listen fordi det er bare er
forretningskontaktinformasjon. Har han
rett?

Personvern
Hvorfor betyr det noe?
Partnere, aksjonærer, kunder og andre enkeltpersoner betror oss ofte
med personopplysninger og konfidensiell informasjon. Å beskytte
personopplysninger er grunnleggende for å opprettholde tilliten til våre
ansatte, kunder og interessenter. Som et globalt selskap, er vi forpliktet til
å overholde alle personvernlover rundt om i verden, som for eksempel EUs
personvernforordning (GDPR).
Hva betyr det for meg?
Oppbevar alle opplysninger på en sikker måte, og ikke gi noen tilgang til
informasjon om ansatte uten riktig tillatelse basert på et forretningsmessig
behov. Du må behandle tredjepartsopplysninger med den samme forsiktighet
som du behandler Woods informasjon og ivareta våre tredjeparters
retningslinjer for personvern og krav til informasjonssikkerhet. Du skal kjenne
til og overholde all personvernlovgivning som påvirker anskaffelse, vedlikehold
og bruk av personopplysninger og opprettholde våre policyer og prosedyrer
for datasikkerhet og personvern overalt hvor Wood driver virksomhet. For
ytterligere informasjon, se Policy for databeskyttelse.
Hvis du tror at vår Policy for databeskyttelse har blitt brutt, eller du blir
oppmerksom på et datasikkerhetsbrudd eller har spørsmål om deling eller
bruk av personopplysninger, vennligst kontakt Compliance eller din Woodrepresentant for databeskyttelse.
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Svar:

Nei, han har ikke rett. En enkeltpersons
forretningskontaktinformasjon er fortsatt
personopplysninger, og vi må respektere
deres personvernrettigheter og overholde all
personvernlovgivning.

Åndsverk
Hvorfor betyr det noe?
Vår immaterielle eiendom (IP) er verdifulle ressurser og gir oss et
konkurransefortrinn. Ivaretakelsen av vår IP er én måte vi kontinuerlig
forbedrer, utvider og beskytter vår tilstedeværelse i markedet.
Hva betyr det for meg?
Beskytt og håndhev våre IP-rettigheter til enhver tid. Du må kun
videreformidle vår immaterielle eiendom (IP) for forretningsmessige formål
og under riktig beskyttelse. Rapporter eventuelle bekymringer vedrørende
misbruk av vår immaterielle eiendom (IP).
Ifølge våre standardvilkår og betingelser for ansettelse, eier Wood
rettighetene til all immateriell eiendom (IP) som skapes i løpet av tiden i
selskapet og ved bruk av selskapets materiell eller innenfor omfanget av
våre oppgaver. Ikke ta med deg Woods immaterielle eiendom (IP) når du
forlater selskapet, selv om du er opphavsmannen.
For ytterligere informasjon, se Retningslinjene for akseptabel IT-bruk.
IP omfatter immateriell eiendom som opphavsrett, patenter, varemerker,
databaserettigheter, dataprogrammer, designrettigheter, servicemerker,
logoer og profilering.

Fysisk eiendom
Hvorfor betyr det noe?
Vi er til enhver tid ansvarlige for bruk, vedlikehold og beskyttelse av fysiske
eiendeler som tilhører Wood og kundene våre. Dette omfatter utstyr,
kjøretøy, anlegg, midler, kundeverktøy og dokumentasjon.
Hva betyr det for meg?
Vær forsiktig med hvordan du bruker eiendeler eller eiendom som tilhører
Wood eller kundene våre, og bruk det kun til forretningsmessige formål
samtidig som du beskytter det mot tyveri, skade eller misbruk.

12

Wood etiske retningslinjer

Informasjonssikkerhet
Hvorfor betyr det noe?
Vi må sikre vår konfidensielle informasjon, immaterielle eiendom (IP) og
alle andre opplysninger fordi de er verdifull eiendom for selskapet. For å
få til dette, må vi følge alle sikkerhetstiltak og interne kontroller for vårt
datasystem eller -systemer, bærbare elektroniske enheter, bærbare PC-er
og andre lagringsenheter.
Hva betyr det for meg?
Bruk våre nettverk og datasystemer på en etisk måte og i samsvar med
Woods policyer. Mens sporadisk personlig bruk av disse systemene er tillatt,
forbeholder Wood seg retten til å overvåke din bruk, unntatt når dette
er forbudt ved lokal lov. Dette omfatter all data og kommunikasjon som
overføres av, mottas av eller som er inkludert i vår e-post eller mobilsvar
for bedriften samt elektroniske dokumenter som oppbevares på Woods
nettverksstasjoner, datamaskiner, bærbare PC-er og andre bærbare
enheter.
Sørg for å sikre på riktig måte datamaskiner, dokumenter og annet sensitivt
materiale, inkludert firmapassord eller bærbare lagringsenheter. Ikke på
noe tidspunkt kan du bruke Internett for uautoriserte, ulovlige eller uetiske
formål eller til å laste ned seksuelt suggererende eller eksplisitt materiale.
Vær forsiktig når du kommuniserer på e-post, og husk at elektroniske
meldinger kan endres, videresendes og lagres uten vårt samtykke.
For ytterligere informasjon, se Retningslinjene for akseptabel IT-bruk og
Policyer for informasjonssikkerhet.

Spørsmål:

Erik, en Wood-ansatt, besøker ofte
bloggsider når han slapper av hjemme, og
han bemerket nylig en rasemessig støtende
kommentar fra hans kollega om hans
overordnede på et populært nettsted for
sosiale medier. Hva bør Erik gjøre?

Sosiale medier
Hvorfor betyr det noe?
Sosiale medier er et kraftig verktøy som kan forbedre vår kommunikasjon,
strategi og omdømme, men det er viktig at vi bruker det fornuftig, med
respekt og på riktig måte.
Hva betyr det for meg?
Vi bruker sosiale medier på en gjennomtenkt, respektfull og riktig måte ved å:
•
•
•
•
•
•

Følge vår Policy for sosiale medier og akseptabel IT-bruk
Huske på at elektroniske meldinger er permanente, overførbare
dokumenter – og, at disse meldingene kan påvirke omdømmet vårt
betydelig
Bruke godt skjønn ved å tenke over hva du sier før du legger det ut og ved å
vurdere hvordan innholdet vil påvirke selskap
Aldri gi inntrykk av at du snakker eller handler på selskapets vegne via
sosiale medier, med mindre du er spesifikt autorisert til å gjøre det
Aldri formidle konfidensiell informasjon
Respektere andre ved å ikke legge ut diskriminerende, sjikanerende,
upassende eller pinlige kommentarer eller bilder

Hvis du har spørsmål eller legger merke til noe upassende på sosiale medier av
eller om en Wood-ansatt, kontakt Compliance umiddelbart.
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Svar:

Erik burde gjøre P&O-avdelingen
oppmerksom på denne saken. Ansattes
bruk av sosiale medier må være i samsvar
med selskapets policyer samt vår Policy for
håndtering av trakassering.

Ekstern kommunikasjon
Hvorfor betyr det noe?
Du kan bli bedt om å svare på spørsmål fra eksterne enkeltpersoner
eller organisasjoner, eller motta henvendelser fra media, analytikere eller
investeringsmarkedet. For å bevare vårt gode omdømme for integritet,
må all ekstern kommunikasjon være korrekt og utføres av en godkjent
talsperson for selskapet.
Hva betyr det for meg?
Ikke foreta offentlige uttalelser eller svar på henvendelser fra media,
analytikere eller investeringsselskap med mindre du er utpekt som
talsperson for selskapet og autorisert til å snakke på vegne av Wood.
Samarbeid fullt ut med eksterne revisjoner og offentlige granskinger.
Hvis du mottar eventuelle forespørsler eller fra eksternt hold blir
bedt om informasjon, konsulter våre «Si ifra»-ressurser i Wood for
kontaktinformasjon.
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Forpliktelse til
hederlig og redelig
forretningsvirksomhet
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Anti-bestikkelse og anti-korrupsjon
Hvorfor betyr det noe?
Bestikkelser og korrupsjon skader lokalsamfunnene der vi arbeider. Vi vil ikke
ta del i aktiviteter som ikke støtter områdene som vi bor og arbeider i. Vi
utfører alle våre forretningsmessige forhold etisk, i samsvar med alle antikorrupsjonslover. Vi støtter tiltak som er utformet for å eliminere korrupsjon,
beskytte globale markeder og sikre at pengene utveksles på lovlig vis.
Hva betyr det for meg?
Du må ikke bestikke eller forsøke å bestikke noen, uansett om han eller
hun er en statstjenestemann eller kommersiell partner. Du må ikke gi
statstjenestemenn eller kommersielle partnere noe av verdi med intensjon
om å påvirke dem. Du må ikke gi eller ta imot provisjon. Tenk deg nøye
om før du gir et veldedig bidrag eller donerer penger, ressurser eller tid,
ettersom alle disse tingene kan ses på som bestikkelse. Du må umiddelbart
rapportere til Compliance dersom du blir forespurt av en statstjenestemann
eller kommersiell partner om penger eller noe av verdi, inkludert veldedige
eller politiske bidrag.

Spørsmål:

Ishak arbeider på et stort prosjekt
med en kunde i et annet land, og
han trenger godkjenning fra en statlig
inspektør før han kan fortsette. For å få i
gang prosessen raskere, foreslår kunden at
vi tilbyr inspektøren en gave, som f.eks. en
betalt tur til et nærliggende feriested ved
havet. Ishak er ikke sikker på om dette er
den rette tingen å gjøre, men han vil
ikke forsinke prosjektet. Hva bør
Ishak gjøre?

Anti-korrupsjonslover er globale og komplekse, og konsekvensene av å
bryte dem er alvorlige. Søk veiledning hvis du har spørsmål. For ytterligere
informasjon, se Policy for anti-bestikkelse og anti-korrupsjon, eller bruk
Woods «Si ifra»-ressurser for veiledning.
En bestikkelse er alt som er av verdi for personen som mottar det –
inkludert penger, gaver, underholdning eller tjenester – som kan ses som et
forsøk på å påvirke denne personens handlinger eller beslutninger, oppnå
eller beholde forretningsvirksomhet, eller skaffe seg noen som helst form for
urettmessig fordel.
Statstjenestemenn omfatter føderale, statlige eller lokale statsansatte,
politiske kandidater og til og med ansatte i statseide bedrifter.
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Svar:

Ishak bør snakke med sin leder eller
med Compliance umiddelbart. Dette er
ikke tillatt ifølge våre policyer, og det høres
ut som en bestikkelse. Det er ikke slik vi
gjør forretninger. Vi handler alltid etisk og
i samsvar med loven, og vi deltar aldri
i bestikkelser eller foretar handlinger
som kan bli sett på som bestikkelser.

Politiske aktiviteter og bidrag
Hvorfor betyr det noe?
Mens vi personlig står fritt til å delta i det politiske liv på lovlig vis, på vår
egen fritid, med våre egne midler og utstyr, er Wood politisk nøytral.
Hva betyr det for meg?
Du må ikke bruk Woods IT-systemer, skrivere, faksmaskiner eller fasiliteter
til å spre et politisk budskap eller støtte en politisk sak. Du må ikke gi bidrag
til politiske partier, ledere, eller kandidater med midlene til eller på vegne
av Wood. Hvis du velger å delta personlig i politiske aktiviteter, sørg for at
din deltakelse er i samsvar med selskapspolicyene, og gjør det klart at dine
personlige synspunkter og handlinger ikke representerer Wood.
Politiske bidrag omfatter alt av verdi, herunder tid, som er gitt med den
hensikt å fremme, støtte eller påvirke politiske aktiviteter, organisasjoner
eller valg på alle nivåer.
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Gaver og gjestfrihet
Hvorfor betyr det noe?
Vi gjør alt for å bygge sunne, varige relasjoner definert av tillit og integritet,
basert på vårt kvalitetsarbeid og etiske omdømme.
Utveksling av forretningsgaver eller underholdning er ofte en måte å bygge
opp eller styrke gode samarbeidsforhold med kunder eller leverandører på,
men vi må bruke sunn fornuft og god dømmekraft for å sikre at vi ikke gjør
noe som kan bli sett på som upassende eller som en bestikkelse.

Spørsmål:

En leverandør som samarbeider med
Normans forretningsenhet har nettopp
invitert ham til en jakttur i helgen. Skal
han godta invitasjonen?

Hva betyr det for meg?
Du skal aldri gi eller ta imot gaver, tjenester, underholdning, kontanter eller
lignende (for eksempel gavekort eller kuponger) som er ment å påvirke
oss eller som kan bli sett på som en måte å påvirke oss eller leverandører,
statstjenestemenn eller forretningspartnere.
Husk at reglene for gaver og gjestfrihet som gjelder for vår samhandling
med statstjenestemenn er strengere enn de som gjelder for kommersielle
partnere. Følg reglene for gaver og gjestfrihet og relevant lovgivning i de
landene vi opererer. Vær forsiktig med tidspunktet for overrekkelse av gaver
eller underholdning. Du må for eksempel aldri gi eller motta gaver under en
tilbudsrunde.
Hvis du er i en situasjon hvor du ikke er sikker på om en utveksling er
passende, se Gave- og gjestfrihetspolicy.
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Svar:

Han bør vurdere om verdien
er for stor og om det kan skape
et inntrykk av partiskhet eller brudd
på Woods policy dersom han tar imot
invitasjonen. Han bør også spørre seg
selv om dette vil påvirke eventuelle
beslutninger om å gi denne leverandøren
flere forretningskontrakter i fremtiden.
Hvis svaret er ja på noen av disse
spørsmålene, bør han ikke ta imot
invitasjonen.

Tredjeparter og kommersielle mellommenn
Hvorfor betyr det noe?
Tredjeparter og kommersielle mellommenn spiller en viktig rolle i å hjelpe oss
med å drive forretning globalt samt hjelpe oss med å ordne forhandlinger
og tjenester, i tillegg til å representere våre interesser mer effektivt enn
hva som ellers er mulig. De presenterer imidlertid en betydelig risiko for
organisasjonen vår. Til syvende og sist er vi ansvarlige for handlingene til alle
som opptrer på vegne av oss. Det de gjør kan ha negativ innvirkning på vårt
omdømme og føre til strafferettslige sanksjoner for Wood.
Hva betyr det for meg?
Så lenge vi har en forretningsforbindelse, må Wood overvåke sine motparter
innen virksomheten, for å sikre at vi samarbeider på en etisk og forsvarlig
måte. Reglene rundt samarbeid med tredjeparter eller kommersielle
mellommenn er strenge.
Wood samarbeider etisk og forsvarlig med tredjeparter og kommersielle
mellommenn ved å:
•
•
•
•
•

Delta i rettferdig og åpen konkurranse
Sikre at leverandører eller andre tredjeparter er pålitelige og kvalifiserte
Sikre at valg av en leverandør eller annen tredjepart ikke skaper en
faktisk eller tilsynelatende interessekonflikt
Vurdere og godkjenne leverandører og andre tredjeparter i henhold
til våre Etiske retningslinjer for forsyningskjeden
Evaluere og godkjenne kommersielle mellommenn i samsvar med vår
Policy for kommersielle mellommenn samt innhenting av godkjennelse fra
ledelse og Compliance

Kommersielle mellommenn er tredjeparter som utfører aktiviteter på
vegne av Wood, som salgsagenter, forhandlere, distributører, døråpnere og
nasjonale sponsorer samt konsulenter som for eksempel fraktspeditører,
tollmeglere og konsulenter for visumbehandling.
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Spørsmål:

Jin er hovedleder for et nytt
prosjekteringsprosjekt, og hans svoger som
er en kvalifisert ingeniør, er på utkikk etter
en jobb. Bør Jin vurdere ansettelse av
svogeren sin?

Interessekonflikter
Hvorfor betyr det noe?
Vi tror på å holde våre personlige interesser skilt fra Woods interesser. En
interessekonflikt kan påvirke vår dømmekraft og skade vårt omdømme og
bedriftens image.
Hva betyr det for meg?
Unngå situasjoner der dine personlige interesser er – eller ser ut
til å være – uforenlige med Woods beste interesser. For å unngå situasjoner
der en konflikt kan oppstå, gjør følgende:
•
•
•
•

Les og forstå Policy for interessekonflikt
Sett Woods interesser foran dine egne
Husk at det å ha en konflikt ikke nødvendigvis er et problem, men du må
si ifra hvis du vet om en faktisk eller potensiell konflikt
Meddel umiddelbart konflikten til din leder, P&O-avdeling eller
Compliance

Når opplysningen er meddelt, har Wood så muligheten til å løse eventuelle
konflikter raskt og profesjonelt.
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Svar:

Nei. Denne situasjonen skaper inntrykket
av en konflikt. Jins svoger kan være fullt
kvalifisert for stillingen, men Jin må
opplyse om forholdet, slik at en uavhengig
vurdering av svogeren hans kan foretas.

Svindel

Anti-hvitvasking og skatteunndragelse

Hvorfor betyr det noe?
Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet med høy integritet og aldri utføre
eller delta i uærlige eller uredelige aktiviteter. Vårt omdømme avhenger
av integritet i våre handlinger og forretningsmessige forhold. Uredelige
aktiviteter er ikke bare uetiske, men kan også være et brudd på loven.

Hvorfor betyr det noe?
Vi er forpliktet til å bidra i den globale kampen mot hvitvasking av penger og
skatteunndragelser. Disse aktivitetene skader globale lokalsamfunn rundt
om i verden.

Hva betyr det for meg?
Du må aldri delta i uærlig eller uredelig aktivitet, som for eksempel
bedrageri eller tyveri, i utførelsen av ditt arbeid i Wood. Gjenkjenning av
røde flagg er en del av jobben din.

Hva betyr det for meg?
Vær grundig i din vurdering av potensielle kunder, leverandører og
andre partnere som ønsker å gjøre forretninger med Wood. Se opp for
røde flagg som kan signalisere aktiviteter for hvitvasking av penger og
skatteunndragelser, inkludert:

Eksempler på svindel er:
• Uærlighet og underslag
• Urettmessig tilegnelse av Woods, kundens, leverandørens eller
entreprenørens eiendom, inkludert kontanter, tilbehør, utstyr eller andre
eiendeler
• Misbruk av din posisjon i Wood til å foreta innkjøp for personlig bruk
• Uautorisert håndtering eller rapportering av forretningstransaksjoner
• Forfalskning av forretningsdokumenter, inspeksjonsrapporter,
arkivmateriale eller finansregnskap

•
•

Hvis du har mistanke om ulovlig aktivitet, må du umiddelbart rapportere
din mistanke til Internal Audit, Compliance, Legal eller hjelpelinjen for
forretningsetikk.

•
•

•
•
•
•

•

Kunde- eller leverandørinformasjon som ikke kan bekreftes
Kunder eller leverandører som ikke er riktig registrert for skattemessige
formål
En tredjeparts velvillighet til å betale over markedsprisen
Forespørsler om at betalinger gjøres til en bankkonto som ikke er i
navnet til kunden eller leverandøren
Forespørsler om at betalinger gjøres til et annet land enn bostedslandet
til kunden eller leverandøren
Forespørsler om betalinger i andre valutaer enn de som er angitt i
fakturaen
Betalingsgodkjenning gitt av noen som ikke er en part i kontrakten
Betalinger som gjøres gjennom andre kanaler enn normale
forretningsforbindelser
Forespørsler om å gjøre en overbetaling eller å foreta kontantbetalinger

Hvis du mistenker at en part du er i kontakt med driver med hvitvasking av
penger, må du umiddelbart rapportere din mistanke til Compliance, Legal
eller hjelpelinjen for forretningsetikk. I tillegg, hvis du mistenker noen form
for skatteunndragelse, må du umiddelbart rapportere din mistanke til
Group Tax.
Hvitvasking av penger er en prosess der personer eller grupper prøver å
skjule ulovlige midler eller på annen måte forsøker å få kilden til midler
som er generert gjennom kriminell aktivitet som terrorisme, svindel og
narkotikahandel, til å fremstå som legitim.

21

Wood etiske retningslinjer

Korrekt finansregnskap og arkivmateriale
Hvorfor betyr det noe?
Wood er juridisk forpliktet til å gi investorer og interessenter komplett, presis og
korrekt informasjon om vår virksomhet. All vår forretningsvirksomhet må være
gjennomsiktig.
Hva betyr det for meg?
Alle som er involvert i opprettelse, behandling og registrering av slike opplysninger
i Woods regnskap og arkiver holdes ansvarlige for deres integritet. Vårt regnskap
og våre arkiver må gjenspeile fullstendig og korrekt våre forretningstransaksjoner
i samsvar med vårt internkontrollsystem og gjeldende økonomiske regnskapsstandarder. Du må alltid sende inn riktig kontraktdokumentasjon i samsvar med
Policy for kontraktsinngåelse.

Spørsmål:

Thomas som jobber offshore, har vært
vitne til at hans kollega, John, har fullført
og logget inspeksjonsrapporter for arbeid
som aldri har blitt utført. Hva bør Thomas
gjøre?

Hvis du ser regnskapsmessige uregelmessigheter eller brudd på internkontroller,
må du umiddelbart rapportere din observasjon til Internal Audit, Compliance,
Legal eller hjelpelinjen for forretningsetikk.

Korrekte forretningsdokumenter og forretningskommunikasjon
Hvorfor betyr det noe?
Vår praksis for arkivforvaltning, salg, anbud og markedsføring må være korrekt,
sannferdig og etisk for å opprettholde sunne forretningsforbindelser og beskytte
omdømmet vårt overfor våre kunder, befolkningen og staten.
Hva betyr det for meg?
Du må eie signaturen din. Du må aldri kompromittere integriteten til et
forretningsdokument ved bevisst å oppføre et usant eller ukorrekt utsagn.
Du må overholde alle gjeldende lover og forskrifter og oppbevare all relevant
arkivmateriale i tilfelle selskapet trenger det for søksmål, revisjon eller granskning.
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Svar:

Thomas burde si ifra og rapportere
dette til sin overordnede. Dersom
rapportering unnlates, kan det få
alvorlige konsekvenser. For eksempel
kan tilsynsmyndighetene finne de falske
rapportene under en rutinemessig revisjon,
eller en underliggende sikkerhetsrisiko
forblir ubemerket og resulterer i
personskade eller miljøskade.

Spørsmål:

Janie er estimator og har nylig
arbeidet på kostnadsestimater for et
prosjekt. Da hun la sammen kostnadene,
la hun merke til noen feil kunden hadde
gjort i tilbudsforespørselen som økte
kostnadene for kunden unødvendig. Hun
tviler på at kunden vil legge merke til
dette problemet, og fordi det vil bety
mer inntekt for Wood, er hun usikker
på om hun skal si noe.

Svar:

Det er ditt ansvar å sørge for at all informasjon du legger inn i Woods
arkiv – inkludert dokumentasjon om personell, tid og utgifter, og
inspeksjonsrapporter fra Wood eller kunden – er sannferdig og fullstendig.
Du må være sannferdig når du representerer kvalitet og detaljer om Woods
produkter, tjenester og kapasitet.
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Janie må rapportere sine funn til kunden.
Vi passer på interessene til kundene våre,
og vi gir alltid sannferdig og korrekt
informasjon til dem.

Innsideinformasjon og innsidehandel
Hvorfor betyr det noe?
Kjøp eller salg av Wood-aksjer eller aksjer hos våre partnere basert på informasjon
som ikke er offentlig kjent, er ulovlig og kan skade relasjoner med investorer.
Hva betyr det for meg?
I ditt arbeid for Wood, kan du erverve informasjon som anses som
innsideinformasjon. Du må ikke kjøpe eller selge Wood-aksjer eller aksjer fra våre
partnere når du har ikke-offentlig innsideinformasjon relatert til verdien eller
lønnsomheten til Wood eller et annet selskap.
Innsideinformasjon kan relateres til en rekke ting, inkludert:
• Viktige nye produkter eller funn
• Nye forretningsforbindelser og kontrakter
• Oppsigelse av eksisterende kontrakter
• Kommersielle tvister
• Anslag om fremtidig inntjening eller tap
• Nyheter om en forestående eller foreslått sammenslåing eller et salg
• Viktige endringer i ledelsen
Du må beskytte informasjon du har ervervet om Wood eller andre selskaper,
inkludert våre kunder og partnere.
Innsideinformasjon er ikke-offentlig informasjon som anses som «materiale» eller
informasjon som investorer ville vurdere som viktig når de skal avgjøre om de skal
kjøpe, beholde eller selge aksjer.
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Spørsmål:

Diego har jobbet i mange timer på et
tilbud for et mulig prosjekt som vil kunne
forandre industrien. Han er så ivrig etter å
dele informasjon om dette tilbudet og all
hans harde innsats, at han forteller det til
sin venn Leticia. Gjorde Diego noe galt?

Svar:

Ja. Å fortelle en venn
om materiale som er ikkeoffentlig informasjon er et brudd
på våre etiske retningslinjer og kan
bryte med lover om innsidehandel
(verdipapirhandelloven). Leticia kunne
ha kjøpt aksjer i Wood og fått en
urettmessig fordel i markedet fordi hun
har informasjon som andre investorer
ikke har. Hvis du vet eller tror at
innsidehandel har funnet sted, bør
du umiddelbart rapportere hva
du vet til Compliance eller
Legal.

Konkurranselover
Hvorfor betyr det noe?
Vi er underlagt ulike konkurranselover i de landene vi driver virksomhet.
Disse lovene er utformet for å sikre at bedrifter konkurrerer om å
levere tjenester av høy kvalitet til rettferdige priser. Vi sikrer kundenes
og det globale næringslivets tillit ved å forstå og følge alle gjeldende
konkurranselover.
Hva betyr det for meg?
Sørg for at du samhandler med våre leverandører og kunder på lovlig vis og
på måter som gjenspeiler våre verdier og er i samsvar med konkurranselover.
Konkurranselover kan være komplekse, og de gjelder for alle på alle nivåer i
virksomheten vår.

Spørsmål:

Louis gleder seg til å delta på SPE
Offshore Europe Conference. Da han
kommer dit, ser Louis en tidligere kollega,
Mateo, som nå jobber for en konkurrent.
Louis inviterer ham til middag i håp om å
utveksle siste nytt om hverandre og nye
prosjekter. Hva bør Louis huske på?

Konkurranselover forbyr generelt prisfastsetting, deling av territorier
og avtale om kontraktsvilkår med konkurrenter som negativt påvirker
markedet. Hvis en konkurrent forsøker å diskutere noen av disse temaene
med deg, må du umiddelbart protestere, stoppe samtalen og rapportere
hendelsen til Compliance eller en leder.
For ytterligere veiledning, se vår Policy for overholdelse av konkurranselov.

Svar:

Mens Louis fritt kan snakke om
personlige saker med Mateo, kan han ikke
på noen måte snakke om Woods kunder,
strategier, kontrakter eller prosjekter i
utvikling. Likeledes skal Louis ikke spørre
Mateo om Mateos arbeidsgiver for å få
informasjon om konkurrenten.
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Handelsregler
Hvorfor betyr det noe?
Vi må være oppmerksomme på lover om eksportregulering, handelsrestriksjoner, sanksjoner og antiboikott når vi samhandler med visse land,
selskaper og enkeltpersoner, og vi må overholde alle lokale, nasjonale
og internasjonale regler og forskrifter som regulerer vår internasjonale
handelsaktivitet. Dersom vi ikke følger disse komplekse lovene, kan dette få
alvorlige konsekvenser for Wood.
Hva betyr det for meg?
Hvis arbeidet ditt omfatter salg, forsendelse, elektronisk overføring eller
formidling av teknisk informasjon, programvare, varer eller tjenester på
tvers av landegrensene innenfor Wood eller med tredjeparter, må du kjenne
til de relevante lovene og forskriftene.

Spørsmål:

Yanisas leder har bedt henne om å
sende tekniske dokumenter for et nytt
prosjekt til våre kommersielle partnere
i landet der det kommer til å bli fullført.
Yanisa vet at enkelte produkter og data
må være lisensiert eller godkjent før de blir
eksportert, men hun er ikke sikker på om
dette er tilfellet med dette prosjektet.
Hva skal hun gjøre?

Sanksjoner kan begrense eller forby samkvem med visse land, selskaper
eller enkeltpersoner. Inget arbeid skal settes i gang med sanksjonerte land,
selskaper eller enkeltpersoner uten skriftlig godkjenning fra Compliance.
For ytterligere informasjon, se Policy for eksportregulering og sanksjoner.
En «eksport» kan oppstå når et produkt, en tjeneste, teknologi, programvare
eller informasjon sendes til en person i et annet land. En eksport kan også
oppstå når teknologi, teknisk informasjon eller programvare leveres på en
eller annen måte (inkludert muntlig eller online, når det gjelder informasjon)
til en ikke-amerikansk statsborger som oppholder seg i USA eller i et annet
land.
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Svar:

Yanisa bør ikke gjette. Hun bør kontakte
Compliance eller Legal for å innhente råd
for å sikre at alle eksportprosedyrer følges.

Offentlige oppdrag
Hvorfor betyr det noe?
Når nasjonale, regionale eller lokale myndigheter eller statlige enheter er
kundene våre, eller når offentlige midler er involvert i et prosjekt, må vi
overholde mer restriktive regler.
Hva betyr det for meg?
Det er ditt ansvar å sørge for at du er kjent med Woods policyer og
prosedyrer.
Du er også ansvarlig for å:
• Kjenne til og overholde alle kontraktkrav.
• Sikre at alle rapporter, sertifiseringer og redegjørelser til staten er
gjeldende, korrekte og fullstendige.
• Forstå reglene når du belaster tid og kostnader på et prosjekt
• Fordele all tid og kostnader til riktig kategori og tilsvarende kontrakt.
• Oppbevare arkivmateriale i samsvar med kontraktkrav.
• Oppbevare skriftlig arkivmateriale eller annen dokumentasjon inntil den
påkrevde oppbevaringsperiode er over.
• Kun bruke statlig eiendom for spesifiserte formål.
Det er også viktig å beskytte enhver sikkerhetsgradert informasjon du skaffer
deg. Du skal kun gjøre denne informasjonen tilgjengelig for personell som har
gyldig klarering og som har tjenstlig behov for tilgang til den. For ytterligere
informasjon, se Vedlegget vedrørende staten i De etiske retningslinjene eller
kontakt Compliance eller Legal for spørsmål.
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Globalt hovedkontor
John Wood Group PLC
15 Justice Mill Lane
Aberdeen
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+44 1224 851 000

