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1 BAKGRUNN 
 

Arcus-konsernet arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet i 

henhold til de forventninger som stilles til en betydelig nordisk aktør innen vin og brennevin. Vi 

definerer vårt samfunnsansvar i forhold til omverdenen rundt oss gjennom konsernets CSR-policy. Vi 

stiller også tydelige krav til oss selv og våre medarbeidere gjennom konsernets etiske regelverk, vår 

miljøpolicy, arbeidsreglement og andre styringsdokumenter som finnes i Personalhåndboka på 

Intranett. 

2 FORMÅL OG ANSVAR 

 Formålet med konsernets etiske regelverk er å definere, tydeliggjøre og sikre rammer og 

forventninger til forretningsmessig etisk og korrekt opptreden for alle våre medarbeidere.  

 Arcus-konsernet er som arbeidsgiver ansvarlig for regelverket, og for at dette blir fulgt opp. 

Ledere har et særlig ansvar, og skal gå foran med et godt eksempel. Den enkelte ansatte 

plikter å gjøre seg kjent med og følge vårt etiske regelverk i alle relevante sammenhenger. 

Ansatte som er i tvil om hvordan reglene er å forstå eller skal praktiseres, skal forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste leder, eller til HR-avdelingen. 

Ledere på alle nivåer skal gjennomgå det etiske regelverket med alle nyansatte. I tillegg skal 

regelverket gjennomgås årlig, enten i forbindelse med medarbeidersamtaler eller i avdelingsmøter. 

 

3   FORHOLDET TIL KUNDER OG LEVERANDØRER 

 Arcus-konsernets medarbeidere skal til enhver tid opptre korrekt i forhold til konsernets 

kunder, leverandører og konkurrenter. Arcus-konsernet aksepterer ikke brudd på 

konkurranselovgivningen eller korrupsjon og vil arbeide aktivt for at dette ikke skal 

forekomme i vår egen forretningsvirksomhet eller i relasjon med våre samarbeidspartnere.  

 

 Medarbeidere i Arcus-konsernet skal alltid opptre på en korrekt måte overfor konsernets 

kunder, leverandører og konkurrenter. Opptredenen til konsernets ansatte skal være slik at 

det heller ikke kan oppstå rimelig grunn til mistanke om regelbrudd.  

 

 Arcus-konsernets ansatte skal ikke under noen omstendighet søke å etablere ulovlig 

prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annen adferd som hindrer, begrenser eller vrir 

konkurransen i strid med gjeldende konkurranselovgivning. 

 

 Medarbeidere i Arcus-konsernet skal ikke inngå avtaler eller forståelser med konsernets 

konkurrenter, med mindre dette er klarert av ledelsen eller ekstern advokat. 

 

 Medarbeidere i Arcus-konsernet skal ikke dele eller motta informasjon om priser og rabatter, 

markedsinformasjon eller annen konkurransesensitiv informasjon fra konsernets 

konkurrenter. 

http://intranett.arcus.local/
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 Deltagelse i bransjefora eller lignende der konsernets konkurrenter er til stede, skal alltid 

være forhåndsgodkjent av konsernet. Deltagelse på slike arrangementer forutsetter korrekt 

opptreden og ekstra varsomhet. 

 

 I markeder der Arcus-konsernet har en særlig sterk markedsposisjon, skal konsernets 

medarbeidere av forsiktighetsgrunner opptre med ekstra årvåkenhet, særlig når det inngås 

avtaler med kunder. Avtaler som inneholder volummål, lojalitetsskapende rabatter eller gir 

Arcus-konsernet en særlig sterk stilling som leverandør må klareres med ledelsen eller 

ekstern advokat. 

 

 Arcus-konsernets ansatte skal alltid respektere gjeldende regler for kundepleie. Det skal vises 

ekstra varsomhet der kundepleie skjer i tilknytning til inngåelse av kontrakter. Avtaler som 

inneholder utbetalinger til kunden i form av markedsstøtte eller annet, bør alltid stå i forhold 

til en motytelse fra kunden av tilsvarende verdi.  

 

 Dersom du er i tvil om et tiltak eller en handling er forenlig med gjeldende konkurranselovgivning, skal 

tiltaket stilles i bero inntil dets lovmessighet er avklart. I slike tvilssituasjoner skal nærmeste leder eller 

HR avdelingen alltid varsles. 

 

 Forretningsmessige interessekonflikter kan omfatte bl.a. kunder, leverandører, kontraktører, 

nåværende eller mulige ansatte, konkurrenter og utenforstående forretningsvirksomhet. Skulle 

interessekonflikt oppstå, skal du på eget initiativ vurdere situasjonen og varsle nærmeste leder eller 

HR avdelingen om inhabilitet eller interessekonflikt. 

 

 Kunder skal møtes positivt og med respekt. Medarbeidere i Arcus-konsernet skal alltid søke å ivareta 
kundens behov på beste måte innen de forretningsetiske rammer som gjelder for virksomheten. 
Kunders personvern skal ivaretas i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

 

 Arcus-konsernet skal følge og respektere etiske regelverk og andre tilsvarende regler fra våre kunder. 
Ledere er ansvarlige for å sikre at egne medarbeidere har god kjennskap til slike regelverk. 
 

 Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. Leverandører som konkurrerer om kontrakter med 
Arcus-konsernet skal alltid kunne ha tillit til vår utvelgelses-prosess.  

 

 Arcus-konsernet skal ved avtaleinngåelse på en hensiktsmessig måte bekjentgjøre konsernets CSR-
policy og etiske regelverk. Det er den ansatte som er ansvarlig for å bekjentgjøre dette overfor 
konsernets motpart, fortrinnsvis i skriftlig form. 
 

 For reiser med journalister, kunder eller andre relevante forretningsforbindelser, betalt av Arcus-
konsernet eller et av datterselskapene, skal det skriftlig fremgå samtidig som tilbud om reisen 
fremsettes, at Arcus ikke forventer noen form for ytelse i retur. 
 

 Ved invitasjon til reiser betalt av Arcus-konsernet inklusiv alle datterselskap, skal det skriftlig og klart 
fremgå at det er opp til deltageren selv å velge om han/hun vil dekke kostnadene eller ikke. 
 

 Når en medarbeider inviteres til å delta på faglige arrangement, reiser, messer eller møter med 
leverandører og kunder etc. er hovedregelen at eget selskap i Arcus konsernet dekker reise- og 
hotellutgifter. 
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 I alt samvær med journalister, kunder eller andre relevante forretningsforbindelser, skal Arcus-ansatte 
etterleve konsernets «drikk med vett» -holdning. 

4   GAVER OG REPRESENTASJON 
 

 Gaver til representanter, kunder, leverandører og andre skal ikke gis med utilbørlig formål 

som for eksempel personlig vinning og skal være del av vanlig akseptert forretningspraksis. 

Dersom du er i tvil om gaven er innenfor akseptert forretningspraksis skal nærmeste leder, 

leder av forretningsområdet eller HR avdelingen kontaktes. 

 Representasjon skal være direkte relatert til virksomheten og skal ikke gå utover hva som 

anses som normal bransjepraksis. 

 Gaver fra nåværende eller potensielt fremtidige forretningsforbindelser skal ikke aksepteres 

hvis disse har en antatt verdi på over NOK/SEK/DKK 500,- (EUR 60,-) pr. år pr. giver. 

Nærmeste leder skal alltid underrettes om gaver som mottas. 

 Deltagelse på arrangement med forretningsforbindelser som kan påvirke medarbeiderens 

habilitet, skal godkjennes av nærmeste leder. 

 Gaver og representasjon skal innrapporteres etter gjeldende regelverk, som du finner i 

selskapets elektroniske personalhåndbok eller ved å kontakte din nærmeste leder.   

5 LIKEVERD OG MANGFOLD 

 Arcus-konsernet stiller krav om at alle konsernets medarbeidere skal medvirke til et 

arbeidsfellesskap fritt for diskriminering basert på religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, 

alder, nasjonal- eller etnisk opprinnelse eller funksjonshemming. 

Vi vil arbeide for et arbeidsfellesskap fritt for mobbing, sjikane, trakassering og liknende. Atferd 

som kan oppfattes som nedverdigende eller truende aksepteres ikke. Alle ansatte i konsernet har 

et medansvar for at denne målsettingen oppnås, gjennom egen adferd og ved å varsle om 

overtredelse eller uønsket adferd til nærmeste overordnede eller til HR avdelingen og/eller 

benytte selskapets varslingsrutiner, se vedlegg.  

6  PERSONLIG ADFERD 

 Alle medarbeidere har taushetsplikt om opplysninger av fortrolig, forretningsmessig eller 

personlig sensitiv karakter, og har plikt til å oppbevare og sikre slike opplysninger i henhold til 

arbeidsreglement, gjeldende lover og retningslinjer. 

 Konsernets medarbeidere skal avholde seg fra bruk av alkohol og andre rusmidler på en måte som kan 

stille konsernet eller konsernets forretningsforbindelser i et uheldig lys. Konsernets «Drikk med vett» 

holdning er et godt utgangspunkt for et profesjonelt samvær.  

 

Kommentert [BP1]: Vi ble vel enige om at gaver dyrere enn 
€60 kan mottas, men at det skal varsles om dette?? Kanskje 
skal vi her skrive at man må bruke fornuft skjønn? For 
eksempel er det OK at Thomas mottar en kurv med mat fra en 
vinprodusent (verdi høyere enn €60), men ikke OK om hen 
mottar en klokke. 

Kommentert [BP2]: Kanskje skal vi inkluder ett punkt om at 
varslere er garantert anonymitet? 

http://intranett.arcus.local/
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 Alle medarbeidere oppfordres til å si fra til sin nærmeste leder med kopi til HR avdelingen eller melde 

fra på konsernets varslingstelefon + 47 67 06 50 80 om kritikkverdige forhold som beskrevet i den 

interne rutinen for varsling, se vedlegg 3. Ansatte som varsler om kritikkverdige forhold i samsvar med 

retningslinjene for varsling skal ikke utsettes for represalier eller lignende og er garantert anonymitet 

dersom man ønsker å være det. 

 Alle styreverv, arbeidsforhold eller andre oppdrag i annen virksomhet som har, eller er forventet å ha, 

kommersielle tilknytninger til Arcus-konsernet, må rapporteres til nærmeste leder eller HR avdelingen 

og godkjennes av selskapet. 

 Ved bruk av internett og sosiale medier skal alle medarbeidere følge konsernets retningslinjer, som er 

vedlagt dette etiske regelverk, se vedlegg 2.  

 Konsernets medarbeidere kan i sin fritid holde betalte foredrag om alkoholholdige drikker for firmaer, 

organisasjoner, foreninger og grupper, eksempelvis private vinklubber. Ved slike foredrag skal som 

hovedregel kun produkter som markedsføres av konsernet benyttes. Virksomheten forutsetter 

åpenhet, og skal skriftlig rapporteres til den ansattes nærmeste leder forut for foredraget. 

7 KONSEKVENSER 
 

Opptreden i strid med konsernets etiske regelverk kan få store negative følger for Arcus-konsernet, og 

overtredelser vil derfor bli fulgt opp. For ansatte kan det innebære konsekvenser i form av muntlig eller skriftlig 

påtale eller i alvorlige tilfeller rettslig forfølging, oppsigelse eller avskjed. 

 

Alle ansatte har et ansvar for å varsle brudd på det etiske regelverk eller varsle om tvilstilfeller til sin nærmeste 

leder og /eller til HR avdelingen. 

8 ETISK BESLUTNINGSMODELL 

I tilfeller hvor du er i tvil om du står ovenfor en etisk problemstilling, spør deg selv: 

 Er det lovlig? 

 Er det nødvendig? 

 Er det forsvarlig? 

 Føles det riktig? 

 Er det åpenbart at Arcus-konsernet ikke vil bli satt i forlegenhet hvis dette ble offentlig kjent? 

Hvis du ikke kan svare "ja" på alle disse spørsmålene, bør du ta opp saken med din nærmeste leder eller HR 

avdelingen før du tar din beslutning. 

Vedlegg:  
 
1. Utfyllende regler –gaver, reiser og bevertning  
2. Regler for medarbeidere i Arcus-konsernet på internett og i sosiale medier 
3. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Arcus-konsernet  
4. Skjema for intern varsling 
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Vedlegg 1          

Utfyllende regler – gaver, reiser og bevertning for journalister, kunder og 

andre forretningsforbindelser.   
 

1.  INNLEDNING 

 

1.1  Vedleggets formål 

  

Korrupsjon og andre former for utilbørlig påvirkning foreligger når en krever, aksepterer, mottar eller tilbyr en 

utilbørlig fordel i anledning utøvelsen av stilling, verv eller utføring av oppdrag. I norsk rett kreves ikke at 

mottakeren av den utilbørlige fordelen gir en gjenytelse. Det er tilstrekkelig for å konstatere korrupsjon at den 

utilbørlige fordelen er tilbudt/akseptert. Hvorvidt en fordel er utilbørlig vil bero på en helhetsvurdering, men 

generelt kan sies at fordeler som kan påvirke eller oppfattes som påvirkning av mottakeren er utilbørlige. 

Eksempler på utilbørlige fordeler kan være enkelte gaver, reiser og bevertning.    

 

Da Arcus konsernet opererer i marked med spesielt strenge markedsføringsregler, er vareprøver, reiser og 

bevertning for å markedsføre Arcus sine produkter overfor kunder og journalister en naturlig del av 

virksomheten. Det er derfor særlig aktuelt for ansatte innen salg, marked, innkjøp og kommunikasjon 

(«heretter betegnet som» salgsgruppene») å være bevisst grensen mellom ytelser som ledd i markedsføring, 

og utilbørlig påvirkning av kunder og journalister.  

 

Vedlegget er et praktisk verktøy til «salgsgruppene» for å sikre etterlevelse av Arcus-konsernets etiske standard 

i «salgsgruppenes» daglige arbeid. Vedlegget supplerer og utfyller det etiske regelverket for Arcus-konsernets 

medarbeidere.  

 

1.2  Hvem vedlegget gjelder for 

 

Vedlegget gjelder for alle ansatte i tilknytning til «salgsgruppene». Samtlige som arbeider i, eller i tilknytning til, 

«salgsgruppene» er personlig ansvarlig for å etterleve disse retningslinjer, rapportere eventuelle brudd1 og spre 

ordet om etikk og compliance blant kolleger og forretningspartnere.  

 

1.3.  Faglig innhold 

 

I alle aktiviteter og tiltak initiert av Arcus overfor eksterne leverandører, kunder, media og andre aktører, skal 

innholdet alltid ha et faglig formål. Dersom hele eller deler av slike arrangementer betales av Arcus, skal det i 

invitasjonen gjøres oppmerksom på at dette gjøres uten forventning om motytelse av noe slag. 

 

For tekst som skal påføres invitasjoner (reiser og betydelige arrangementer) bør følgende tekst 

benyttes: 

Dette er et arrangement (alternativt «en reise») initiert av Arcus, og det foreligger ingen 

forventninger om motytelser. 

 

1.4.  Implementering av vedlegget 

 

Samtlige som arbeider i, eller i tilknytning til, «salgsgruppene» skal formelt gjøres oppmerksom på disse regler. 

Vedlegget skal inngå i arbeidskontraktene for ansatte i «salgsgruppene». Siste oppdaterte versjon av vedlegget 

                                                   
1 Se etisk regelverk punkt 7 og vedlegg 3 med skjema for intern varsling 
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skal til enhver tid være elektronisk tilgjengelig i personalhåndboka. I tillegg skal vedlegget årlig vurderes og 

drøftes av de ansatte i «salgsgruppene» i fellesskap. På bakgrunn av denne årlige vurderingen, skal ledelsen i 

henholdsvis vin og brennevin samt innkjøp og kommunikasjon avgjøre hvorvidt det er behov for å 

revidere/oppdatere vedlegget og/eller iverksette tiltak for at vedlegget blir mer aktivt brukt av de ansatte. Det 

er ledelsen i «salgsgruppene» som skal initiere og organisere den årlige vurderingen av vedlegget.      

 

2.  FORHOLD TIL JOURNALISTER 

  

2.1  Gaver til journalister 

 

Det er aldri akseptabelt med gaver til journalister i følgende tilfeller:  

- Gaver som gis for å motta en gjenytelse fra journalisten.  

- Pengegaver i form av for eksempel gavekort, kontanter, vouchers etc.  

- Gaver som betales personlig for å unngå rapportering av gaven eller godkjenning av den. 

- Gaver som ytes for personlig vinning. 

  

Gaver med en verdi over 500 NOK/SEK/DKK skal alltid forhånds godkjennes av din leder eller HR avdelingen. 

For å sikre åpenhet og etterprøvbarhet skal forhåndsgodkjenningen være skriftlig. Er gavens verdi lavere enn 

dette må den enkelte giver gjøre en egen vurdering av om gaven er egnet til å utgjøre, eller kunne oppfattes 

som å utgjøre, utilbørlig påvirkning. I vurderingen av om gaven kan oppfattes som utilbørlig påvirkning må 

giveren særlig vurdere følgende punkter:  

 

- Gavens verdi 

o Dersom verdien av gaven ligger tett opp til maksimalbeløpet på 500 NOK/SEK/DKK for gaver 

uten godkjenning, må giver være særlig oppmerksom.   

- Gavens art  

o Har gaven karakter av verdioverføring til journalisten, mer enn f.eks. en vareprøve, vil som 

hovedregel gaven oppfattes som utilbørlig påvirkning.  

- Gavens formål 

o Dersom gaven er et produkt gitt en journalist for at denne skal skrive om produktet i en 

konkret artikkel, er det mindre betenkelig enn om gaven gis for å oppfordre journalisten til å 

skrive om produktet. 

o Gaver til journalister i privat kontekst skal ikke finne sted.  

- Overrekkelse av gaven  

o Gaver til journalister i anledning private tilstelninger, feiringer etc. og på journalistens private 

adresse, skal ikke finne sted.      

o Gis gaven til en journalist f.eks. i forbindelse med et faglig fora, slik som en 

vin/brennevinsmesse eller lignende, er det mindre betenkelig enn om gaven ytes uten faglig 

kontekst. 

o Dersom gaver skal sendes, skal de sendes til journalistens arbeidsadresse.  

- Mottaker  

o Dersom journalisten er fra fagpressen skal det ikke gis gaver, med mindre det mottas 

forespørsel om produkter direkte fra journalisten eller dennes redaksjon.   

 

Dersom giver er i tvil om hvorvidt gaven er egnet til å utgjøre, eller kan oppfattes å utgjøre, utilbørlig 

påvirkning, skal vedkommende som yter gaven søke råd hos sin leder. For å sikre åpenhet og etterprøvbarhet 

om gaven og dens omfang, skal gaver alltid innrapporteres til regnskap slik beskrevet i punkt 4 i det etiske 

regelverket for Arcus-konsernets medarbeidere.  
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2.2  Reiser med- og bevertning av journalister 

 

Bevertning og reiser kan innebære reiser til produsenter av vin eller brennevin, måltider, vinsmaking, 

brennevinssmaking etc. Tilbud av både reiser og bevertning er en nødvendig del av «salgsgruppenes» arbeid. 

For å forhindre at reiser og/eller bevertning er egnet til å utgjøre, eller kan oppfattes som, utilbørlig påvirkning 

av journalisten, gjelder følgende retningslinjer:  

 

- Det skal aldri tilbys reiser/bevertning mot en gjenytelse fra journalisten. 

- Krav til innhold under reisen/bevertningen: 

o Reiser og bevertning skal være direkte relatert til Arcus’ virksomhet.  

o Med unntak av middager og mottakelser, skal reiser/bevertning ha et faglig innhold. 

o Bevertning, slik som lunsj, middag etc. i forbindelse med arrangementer skal gjennomføres i 

nærheten av arrangementets lokasjon.  

o Reiser/bevertning skal ikke være overdrevent sett i forhold til anledning, og 

reisen/bevertningen skal reflektere Arcus sine verdier og forretningsformål.  

- Tilbud om reiser skal alltid skriftlig forhånds godkjennes av nærmeste leder.  

- Tilbud om reiser skal gjøres skriftlig for å sikre åpenhet, også der reisen/bevertningen tilbys på 

initiativ fra journalist selv.   

- Tilbud om reise skal inneholde:  

o Informasjon om hvorfor reisen tilbys og formålet med den. Om reisen tilbys på initiativ fra 

journalist skal dette fremgå.  

o Det skal fremgå av invitasjonen hvilket faglig innhold turen har. 

o Det skal fremgå av invitasjonen at mottaker står fritt til å betale reisen selv. 

- Det skal ikke tilbys betalte reiser til journalisters ledsagere, med mindre det kan begrunnes faglig ut 

fra reisens karakter, og er skriftlig forhåndsgodkjent fra forretningsområdets leder eller HR 

avdelingen. 

- Gaver som tilbys i løpet av reiser/bevertning, skal følge reglene i vedleggets punkt 3.1.  

 

Det bemerkes at de overstående retningslinjene ikke er uttømmende og kun retningsgivende. Det avgjørende 

er å vurdere og hensynta etiske problemstillinger før en reise/bevertning tilbys og under gjennomføringen av 

den. Dersom en ansatt forut for reise/bevertning, underveis på reise/bevertning, eller i etterkant av 

reise/bevertning opplever tvilssituasjoner med tanke på hvorvidt reisen eller bevertningen er egnet til å 

utgjøre, eller kan oppfattes å utgjøre, utilbørlig påvirkning, skal vedkommende søke råd hos sin salgsgruppes 

leder.  

 

3.  FORHOLD TIL KUNDER 

    

3.1  Gaver til kunder   

 

Det er aldri akseptabelt med gaver til kunder i følgende tilfeller:  

 

- Gaver som gis for å motta en gjenytelse fra kunden.  

- Pengegaver i form av for eksempel gavekort, kontanter, vouchers etc.  

- Gaver som betales personlig for å unngå rapportering av gaven eller godkjenning av den.    

- Gaver som ytes for personlig vinning.  

  

Gaver med en verdi over 500 NOK/SEK/DKK skal alltid forhånds godkjennes av din leder eller HR avdelingen. 

For å sikre åpenhet og etterprøvbarhet skal forhåndsgodkjenningen være skriftlig. Er gavens verdi lavere enn 

dette må den enkelte giver gjøre en egen vurdering av om gaven er egnet til å utgjøre, eller kunne oppfattes 
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som å utgjøre, utilbørlig påvirkning. I vurderingen av om gaven kan oppfattes som utilbørlig påvirkning må 

giveren særlig vurdere følgende punkter:  

 

- Gavens verdi 

o Dersom verdien av gaven ligger tett opp til maksimalbeløpet på 500 NOK/SEK/DKK for gaver 

uten godkjenning, må giver være særlig oppmerksom.   

- Gavens art  

o Har gaven mer karakter av verdioverføring til kunden, enn en vareprøve, vil som hovedregel 

gaven oppfattes som utilbørlig påvirkning.  

- Gavens formål 

o Dersom gaven er gitt for å opplyse kunden om produkter, er det mindre betenkelig enn om 

gaven gis uten faglig begrunnelse.   

o Gaver til kunder i privat kontekst skal ikke finne sted.  

- Tidspunkt gaven gis på 

o Gaver skal ikke gis kunder under, eller i forkant av, kontraktsforhandlinger     

- Overrekkelse av gaven  

o Gaver til kunder i anledning private tilstelninger, feiringer etc. og på kundens private adresse, 

skal ikke finne sted.      

o Gis gaven til en kunde f.eks. i forbindelse med et faglig fora, slik som en vin/brennevinsmesse 

eller lignende, er det mindre betenkelig enn om gaven ytes uten faglig kontekst. 

o Dersom gaver skal sendes, skal de sendes til kundens arbeidsadresse.  

- Det skal aldri gis gaver til ansatte i Vinmonopolet. 

 

Dersom giver er i tvil om hvorvidt gaven er egnet til å utgjøre, eller kan oppfattes å utgjøre, utilbørlig 

påvirkning, skal vedkommende som yter gaven søke råd hos sin salgsgruppes leder. For å sikre åpenhet og 

etterprøvbarhet om gaven og dens omfang, skal gaver alltid innrapporteres slik beskrevet i punkt 4 i det etiske 

regelverket for Arcus-konsernets medarbeidere.  

 

3.2  Reiser med- og bevertning av kunder 

 

Bevertning og reiser kan innebære reiser til produsenter av vin eller brennevin, måltider, vinsmaking, 

brennevinssmaking etc. Tilbud av både reiser og bevertning er en nødvendig del av «salgsgruppenes» arbeid. 

For å forhindre at reiser og/eller bevertning er egnet til å utgjøre, eller kan oppfattes som, utilbørlig påvirkning 

av kunder, gjelder følgende retningslinjer:  

 

- Det skal aldri tilbys reiser/bevertning mot en gjenytelse fra kunden. 

- Krav til innhold under reisen/bevertningen: 

o Reiser og bevertning skal være direkte relatert til Arcus konsernets virksomhet.  

o Med unntak av middager og mottakelser, skal reiser/bevertning ha et faglig innhold. 

o Bevertning, slik som lunsj, middag etc. i forbindelse med arrangementer skal gjennomføres i 

nærheten av arrangementets lokasjon.  

o Reiser/bevertning skal ikke være overdrevent sett i forhold til anledning, og 

reisen/bevertningen skal reflektere Arcus sine verdier og forretningsformål.  

- Tilbud om reiser skal alltid skriftlig forhånds godkjennes av nærmeste leder.  

- Tilbud om reiser skal gjøres skriftlig for å sikre åpenhet, også der reisen tilbys på initiativ fra kunden 

selv.   

- Tilbud om reise skal inneholde:  

o Informasjon om hvorfor reisen tilbys og formålet med den. Om reisen tilbys på initiativ fra 

kunde, skal dette fremgå.  

o Det skal fremgå av invitasjonen hvilket faglig innhold turen har. 
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o Det skal fremgå av invitasjonen at mottaker står fritt til å betale reisen selv. 

- Det skal ikke tilbys betalte reiser til kunders ledsagere, med mindre det kan begrunnes faglig ut fra 

reisens karakter, og er skriftlig forhåndsgodkjent av forretningsområdets leder eller HR avdelingen. 

- Gaver som tilbys i løpet av reiser/bevertning, skal følge reglene i vedleggets punkt 3.1.  

- For å sikre åpenhet og etterprøvbarhet om reisen og/eller bevertningen skal reiser og bevertning 

alltid innrapporteres slik beskrevet i punkt 4 i det etiske regelverket for Arcus-konsernets 

medarbeidere. 

 

Det bemerkes at de overstående regler ikke er uttømmende og kun retningsgivende. Det avgjørende er å 

vurdere og hensynta etiske problemstillinger før en reise/bevertning tilbys og under gjennomføringen av den. 

Dersom en ansatt forut for reise/bevertning, underveis på reise/bevertning, eller i etterkant av 

reise/bevertning opplever tvilssituasjoner med tanke på hvorvidt reisen eller bevertningen er egnet til å 

utgjøre, eller kan oppfattes å utgjøre, utilbørlig påvirkning skal vedkommende søke råd hos sin leder.  

 

4. MOTTAK AV GAVER   

 

Aksept av gaver, reiser og bevertning kan regnes som korrupsjon, selv om det ikke tilbys gjenytelse for gaven. I 

enkelte tilfeller er allikevel det å tilby og å motta gaver en del av den lokale kulturen. Selv om det er viktig å 

akseptere lokale normer og kultur, og det kan være ubehagelig å takke nei til tilbudte gaver, må ikke slike 

tradisjoner være styrende for hvilke gaver som mottas. Det avgjørende for om gaven kan mottas er hvorvidt 

gaven er egnet til, eller kan oppfattes som, utilbørlig påvirkning av mottakeren. For å forhindre at gaver til 

Arcus’ ansatte er egnet til å utgjøre, eller kan oppfattes som, utilbørlig påvirkning av ansatte i Arcus, gjelder 

følgende retningslinjer:   

 

- Mottak av personlige gaver til en antatt verdi over 500 NOK/SEK/DKK pr. år pr. giver skal som 

hovedregel ikke aksepteres. 

- Gaver gitt mot forventet gjenytelse skal aldri aksepteres.  

- Pengegaver i form av for eksempel gavekort, kontanter, vouchers etc. skal aldri aksepteres. 

- Forretningsområdets leder eller HR avdelingen skal underrettes skriftlig ved mottak av alle 

forretningsrelaterte gaver med en antatt verdi over kr 500.    

- Om gaven er egnet til det, skal den deles med kollegaer. 

- Ved vurdering av om en gave kan aksepteres, må mottaker vurdere de samme punktene som fremgår 

av punkt 3.1 og 4.1 i dette vedlegget for vurderingen av om en gave kan tilbys. 

 

Det bemerkes at de overstående regler ikke er uttømmende og kun retningsgivende. Det avgjørende er å 

vurdere og hensynta etiske problemstillinger før en gave mottas. Dersom giver er i tvil om hvorvidt gaven er 

egnet til å utgjøre, eller kan oppfattes å utgjøre, utilbørlig påvirkning skal vedkommende som får tilbudt gaven 

søke råd hos sin leder eller HR avdelingen før gaven mottas. 
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Vedlegg 2 

Regler for medarbeidere i Arcus-konsernet på internett og i sosiale medier 

Disse reglene gjelder når du bruker sosiale medier på internett som Face book, YouTube, blogger etc. i disse 

situasjonene: 

 All bruk i arbeidstiden  

 All bruk utenom arbeidstiden der du kan assosieres med Arcus-konsernet og selskapenes merkevarer 

og tjenester. 

 

1. Vi forventer at du alltid opptrer som en god ambassadør for virksomheten. Når du er på internett eller 

bruker sosiale medier skal du følge konsernets arbeidsreglementer, etisk regelverk og reglene som gjelder 

for din stilling. 

 

2. Som ansatt i Arcus-konsernet skal du aldri legge ut intern informasjon om kunder eller kundeforhold på 

internett, se også nærmere regler om forholdet til kunder etc. i vedlegg 1. Men du kan naturligvis skrive 

om gode opplevelser hos våre kunder! 

 

3. Du skal ikke legge ut eller formidle informasjon som kan oppleves krenkende eller som strider mot Arcus-

konsernet og forretningsområdenes interesser. 

 

4. Du skal alltid tenke gjennom hva slags informasjon om jobben du «snakker» om på internett eller sosiale 

medier, se også punkt 6 nedenfor. Intern informasjon som åpenbart er beregnet for egne ansatte skal ikke 

legges ut på internett – verken på selskapets sider eller andre steder. 

 

5. For norske medarbeidere:  

Du har ikke adgang til å publisere bilder og/eller tekst om Arcus-konsernets merkevarer på sosiale medier 

dersom det kan oppfattes som reklame, og dermed kan bidra til økt salg og økt konsum av alkohol. Du har 

heller ikke anledning til å publiser bilder og/eller tekst fra situasjoner hvor alkohol nytes dersom det kan 

oppfattes som reklame. All publisering av slik informasjon er i strid med Alkoholloven.   

For medarbeidere i andre land: 

 Du skal følge nasjonale lover på dette området. 

 

6. Vær varsom ved lenker og nedlastning av ukjente filer – husk fare for virus og «spyware»! 

Temaer vi ikke kommenterer: 

 Rykter og spekulasjoner, kun kjent informasjon og fakta 

 Våre avlagte regnskaper, her henviser vi til kommunikasjonsavdelingen 

 Konsernets framtidsutsikter, Arcus aksjens utvikling til nå, eller dens fremtidige utvikling 

 Forretningshemmeligheter 

 Vi skriver ikke negativt om personer, konkurrenter og andre produkter 

 Vi kommenterer aldri alkoholpolitiske spørsmål, dette er en oppgave for ledelsen 

 I krisesituasjoner (ved alvorlige ulykker, brann osv.) styrer konsernledelsen all informasjon internt og 

eksternt, ansatte har ikke anledning til å gi kommentarer 

Noen tips når du er «på nett»: 

 Vær åpen, skriv under eget navn. Vi skal aldri være anonyme i sosiale medier. 

 Hold deg til fakta. Vi svarer for å gi korrekt informasjon 

 Hold en seriøs og klar tone, bruk et klart og tydelig språk 

 Hvis du svarer på et spørsmål, sjekk alltid opp i ettertid for å se om det er nødvendig med oppfølging 
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Vedlegg 3: 
 

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Arcus-konsernet   

Bakgrunn 

I Norge ble det fra 1. januar 2007 innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jfr. arbeidsmiljøloven 

§§ 2-4, 2-5, 3-6, 13-8, 13-9 og 18-6.   

Hensikt 

Formålet med varslingsrutinene er å: 

  

 Klargjøre at det er ønskelig at våre ansatte varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med 

kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov, interne regler/retningslinjer eller allment 

aksepterte etiske normer. (Eks: forhold som kan medføre fare for liv og helse, mobbing og 

trakassering, korrupsjon, maktmisbruk, underslag, tyveri og økonomiske misligheter, brudd på 

taushetsplikt, diskriminering.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Bidra til at arbeidsgiver får stoppet de kritikkverdige forholdene 

 Klargjøre saksgang, rettigheter og plikter overfor varsleren 

Varslingsrutinene gjelder alle ansatte på alle nivåer i virksomheten. 

Avgrensning 

 Konsernsjef har det overordnede ansvar for at den interne varslingsrutinen til enhver tid er tilpasset 

lovgivningen 

 Konsernledelsen har ansvaret for å følge opp at linjeledelsen håndterer varsling fra ansatte på en 

seriøs og forsvarlig måte. 

 Linjeledelsen har ansvaret for å håndtere varsling fra ansatte og å påse at prosessen håndteres 

hensiktsmessig.  

 Linjeledelsen har likeledes ansvar for å informere og orientere de ansatte om de interne 

retningslinjene. 

 Tillitsvalgte og/eller verneombud: Det kan også varsles internt til ledelsen via tillitsvalgt og/eller 

verneombud dersom den ansatte ikke ønsker å ta opp forholdene direkte med ledelsen. Tillitsvalgte 

og/eller verneombud kan hjelpe til med å vurdere om det skal varsles eller bistå med å ta opp saken 

internt. 

Fremgangsmåte ved varsling 

Arbeidstaker melder fra til nærmeste leder, alternativt til tillitsvalgt eller verneombud. Alternativt kan man 

bruke konsernets Varslingstelefon på tlf.nr + 47 67 06 50 80. Det er også utarbeidet et eget skjema for varsling 

som ligger bak i dette dokumentet. Det er ønskelig at varselet underskrives med navn. Da har arbeidsgiver 

mulighet for å innhente nødvendige opplysninger fra varsler og gi vedkommende tilbakemelding om hva som 

blir gjort med saken. Arbeidstaker kan likevel velge å varsle anonymt. 

Dersom saken den ansatte ønsker å varsle om angår nærmeste overordnede, varsler den ansatte leders leder 

eller direkte til tillitsvalgt eller verneombud.  

Plikt til å varsle 

Arbeidstaker har i noen tilfeller plikt til å varsle. Se for eksempel: 
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 Arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) bokstav b, d, og e som omhandler plikt til å varsle om feil eller mangler 

som kan medføre fare for liv og helse, trakassering og mobbing på arbeidsplassen og sykdom relatert 

til arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen  

 Arbeidsmiljøloven § 6-2 (3), om verneombudets særskilte varslingsplikt  

Oppfølging av varsling 

Ved mottatt varsel om kritikkverdig forhold skal ledelsen som hovedregel vurdere innholdet i varselet så raskt 

som mulig og senest innen 2 uker. Varsleren får tilbakemelding senest innen 3 uker om hva som skjer med 

saken det er varslet om. Beskjed skal gis skriftlig til varsler eller via mail. 

Leder som mottar varselet skal benytte vedlagte skjema for å oppsummere ledelsens vurdering og videre 

håndtering av varselet. 

HR avdelingen v/HR direktør kan kontaktes ved behov for veiledning eller bistand i prosessen. 

Ledelsen har ansvar for å ivareta arbeidstaker som har varslet og om nødvendig igangsette tiltak for å sikre 

dette.  

Varslerens identitet bør så langt som mulig behandles som en fortrolig opplysning. Dette innebærer at 

varslerens identitet ikke avsløres for den det varsles om, ledelsen eller kolleger dersom dette ikke er nødvendig 

for sakens opplysning. 

Forsvarlig varsling 

Arbeidstaker har i utgangspunktet en rett til å varsle om kritikkverdige forhold, men skal foreta slik varsling på 

en forsvarlig måte. Dette innebærer at det stilles visse krav til måten varslingen skjer på.  

Hva som er forsvarlig fremgangsmåte beror på en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering. 

Vurderingstemaet vil i hovedsak være om arbeidstaker har saklig grunnlag for kritikken og om arbeidstaker har 

tatt tilbørlig hensyn til Arcus-konsernets og virksomhetens legitime interesser med hensyn til måten det varsles 

på. Vurderingen av hvorvidt varslingen var forsvarlig vil avhenge av om arbeidstaker varsler internt, til 

tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Reglene om taushetsplikt, ærekrenkelse mv. i andre 

lover gjelder uten hensyn til bestemmelsen i arbeidsmiljølovens  

§ 2-4. 

Vurderingsmomenter for om varslingen har vært forsvarlig vil også være: 

 Om arbeidstaker var i god tro om at det forelå kritikkverdige forhold 

 Om arbeidstaker først har tatt saken opp internt før den ble brakt videre til tilsynsmyndighet 

 I hvilken grad det er snakk om forhold som har allmenn interesse 

Varsling skal ikke gjengjeldes  

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser er forbudt. Det 

betyr at Arcus-konsernet ikke kan reagere på forsvarlig varsling med oppsigelse, avskjed, suspensjon, 

ordenstraff, trakassering, utstøtning, fratakelse av arbeidsoppgaver eller andre negative reaksjoner som 

innebærer straff eller sanksjon. Arbeidstaker må likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de 

kritikkverdige forholdene. 

En varsler som opplever gjengjeldelse må si fra til konsernleder eller styreleder som straks skal behandle et slikt 

tilfelle. 
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Vedlegg 4 

Skjema for intern varsling 

Du kan også melde fra på Arcus-konsernets Varslingstelefon  

+ 47 67 06 50 80 

Jeg vil varsle om følgende kritikkverdige forhold: 

 

 

 

 

Forslag til hva som kan gjøres: 

 

 

 

 

              Jeg vil varsle anonymt  

Dato: …………………………………………………………………………………………………………………….… 

Varslet av, hvis ikke anonymt: …………………………………………………………………………………. 

Skjema for intern oppfølging av varsling 

Oppfølging av varsel angående: Dato: 

Varsel mottatt av:  

Følgende undersøkelser er gjort:  

Konklusjonen er som følger:  

Tilbakemelding ble gitt til varsler:  

Nødvendig informasjon ble gitt til den (de) det er 

varslet om: 

 

Følgende tiltak er igangsatt:  

Videre oppfølging (planlagt, gjennomført):  

 


