
Fortives adfærdsstandarder 
En fælles forpligtelse 



Meddelelse fra vores Præsident & 
administrerende direktør

Din integritet/Vores succes.

Det er en enkel sætning, men et stærkt budskab. Det betyder, at vi alle 
har en interesse i Fortives fremtid. Når vi foretager forretningsaktiviteter 
på ret vis og træffer beslutninger, der afspejler vores kerneværdier, 
sætter vi os i en position, hvor vi kan vokse, trives og lykkes, ikke blot som 
virksomhed, men også som enkeltpersoner.

Vores adfærdsstandarder, herefter kaldet 'standarder', er en vigtig ressource, der skal være en 
hjælp til at handle med integritet, uanset hvor vi befinder os og hvilket jobansvar, vi har. Vores 
standarder er ikke nye – de er det grundlag, vi har handlet ud fra, lige siden Fortive blev dannet. 
Men denne 'næste-generations-version' er en ny tilgang og i et format, der gør det nemt at finde 
de informationer, man har brug for. 

Læs vores standarder, og brug dem til at vejlede dine handlinger. Spørg, hvis du har spørgsmål. 
Selvom standarderne ikke kan omfatte alle de situationer, du kan komme ud for i dagligdagen, 
kan de føre dig i den rigtige retning og henvise dig til personer, der lægger vægt på at bevare 
vores kunders, forretningspartneres, aktionærers og lokalsamfunds tillid.

Tænk på integritet i alle de handlinger, du foretager på Fortives vegne. Én dårlig beslutning – 
selvom den er utilsigtet – kan få alvorlige konsekvenser for os alle. Ved at sætte integritet forrest 
og ved at lykkes sammen vil vi opbygge en stærk virksomhed og dermed give flere muligheder 
for forfremmelser, anerkendelse og belønninger. Husk, at vores omdømme og fremtid ligger i 
dine hænder.

James A. Lico  
Præsident & administrerende direktør
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Om os

Vi består af brancheførende driftsselskaber (OpCos), som ligger over hele verden, der understøtter 
mange forskellige brancher og er forenet af vores Fælles mål. Vores kerneværdier danner de 
væsentlige byggesten for vores løbende kulturforandringer og forretningssucces.

•  Vi opbygger ekstraordinære teams for at opnå ekstraordinære resultater

• Kundesucces er en inspiration for vores innovation

• Kaizen (løbende udvikling) er vores levevis

• Vi konkurrerer for vores aktionærer

Levering

Kvalitet

Omkostninger
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VORES FÆLLES MÅL
Væsentlig teknologi for mennesker, som fremmer udvikling.

Vi opbygger 
ekstraordinære teams for 

at opnå ekstraordinære 
resultater

Vi konkurrerer  
for aktionærer

Kundesucces er 
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vores innovation

Kaizen er 
vores levevis
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“For dig, for os, for vækst.” Det er det løfte, vi 
giver vores medarbejdere. Det omfatter alt 
det, der begejstrer os ved at være en del af 
Fortive. Det fortæller historien om, hvorfor 
Fortive og vores driftsselskaber (OpCos) er 
den type virksomhed, hvor de bedste gerne 
vil arbejde og føler sig motiverede til at yde 
deres bedste. Vi bruger det til at hylde vores 
ekstraordinære teams, idet vi:

•   Tager konceptet om løbende 
forbedringer til os og sætter Fortive 
Business System (“FBS”) til at arbejde 
for os – det inspirerer os til at være 
bedre og gøre det bedre

•   Er mere sammen – vi ved, at vi ikke kan 
løse komplicerede problemer og opnå 
banebrydende resultater alene

•   Gør en forskel, ikke kun med det 
arbejde, vi udfører hver dag, men også 
som gode samfundsborgere, der støtter 
de samfund, vi bor og arbejder i

Om os
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Om os

Fortive9 er vores ledelsesmodel, der hjælper 
os med at lykkes sammen i en verden, der er i 
hurtig forandring. 

Hundredvis af medarbejdere verden over 
har været med til at skabe Fortive9. Det 
repræsenterer de ledelseskompetencer, som 
er vores differentiatorer, og som samtidig 
omfatter det, vi tilstræber at være. Det bygger 
på vores rødder og kerneværdier, men skubber 
os samtidig ud over vores komfortzoner, for at 
vi kan udvikle os karrieremæssigt.

Disse former for ledelsesadfærd gælder 
os alle. Fortive9 definerer og styrer vores 
succes på alle niveauer i vores karriere. Disse 
levende rammer berører alle medarbejdere 
og beskriver de ni typer ledelsesadfærd, som 
sikrer, at vi driver virksomhed sammen på den 
rigtige måde.

1  Kundefokus. Vi vil gerne have indgående 
forståelse af kundernes behov og skabe 
løsninger, der betyder noget for dem.

2  Strategi. Vi leverer et disciplineret 
tankesæt, der skaber værdi i dag og i 
fremtiden.

3  Forny og gør en forskel. Vi leverer 
banebrydende resultater ved at tage risici, 
eksperimentere og reagere hurtigt.

4  Inspiration. Vi er inspireret og inspirerer 
andre til at gøre en forskel.

5  Ekstraordinære teams. Vi er autentiske og 
ydmyge, når vi understøtter vores teams, 
så de kan yde deres bedste.

6  Mod. Vi tager problemerne op, når de 
kommer. Vi opsøger sandheden og siger 
tingene, som de er.

7  Resultater. Vi vinder ved at få tingene gjort 
og gøre det, vi siger, vi vil gøre.

8  Fleksibilitet. Vi arbejder efter princippet 
'learning by doing' – tingene lykkes eller 
fejler med det samme. 

9  FBS. The Fortive Business System er vores 
tankesæt, værktøjskasse og kultur.

Forny og gør 
en forskel

Resultater

InspirationMod

Strategi

Kundefokus

Fleksibilitet

FBS

Ektraordinære 
teams

6INDHOLD SKAL DU SIGE TIL! SØG

OM OS

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


At handle med integritet

Vores standarder er grundlaget for alt, 
hvad vi foretager os. Vores kerneværdier er 
det centrale i vores identitet og mærkes i 
vores handlinger. Vores standarder gælder 
alle medarbejdere hos Fortive verden over. 
Det er dit personlige ansvar at have læst 
dem, følge dem og overholde dem. Når vi 
følger vores standarder og altid handler i 
overensstemmelse med vores kerneværdier, 
opbygger vi tillid, opnår respekt og får succes. 
Din integritet/Vores succes.

“ Fortive” omfatter … Fortive og alle 
vores OpCos (driftsselskaber) rundt 
omkring i verden. Det gælder både 
direkte og indirekte datterselskaber.

Vi forventer, at vores agenter, repræsentanter, 
uafhængige leverandører, konsulenter, 
leverandører, forretningspartnere og andre, 
der arbejder på vores vegne, agerer med 
samme høje etiske standarder, som er 
beskrevet i vores standarder. 

Overtrædelse af vores standarder kan 
medføre disciplinære foranstaltninger, 
herunder opsigelse. For de involverede parter, 
såvel som for Fortive, kan det endvidere 
medføre civil eller kriminel straf. 

Hvad ville du gøre?  
Du tror, at en lokal lov kan være i strid 
med en del af vores standarder. Hvad 
skal du gøre? 

Vi driver virksomhed rundt omkring 
i verden og er underlagt mange 
forskellige love. Vores standarder skal 
komplementere – ikke være i strid 
med – lovene i de lande, hvor vi driver 
virksomhed. Hvis du tror, at du befinder 
dig i en modstridende situation, skal du 
generelt set overholde de strengeste 
krav. Men hvis du har spørgsmål om, 
hvad der vil være rigtigt at gøre, skal 
du kontakte juridisk afdeling eller 
afdelingen for overholdelse, inden du 
foretager dig noget.
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Sådan bruger du vores 
standarder

Vores standarder er udformet således, 
at de giver indgående oplysninger om, 
hvordan du skal navigere i etiske situationer 
i hverdagen. Du kan finde definitioner af 
begreberne og links til medarbejdere og 
politikker samt virkelighedsnære scenarier, 
så du har de nødvendige oplysninger til at 
gøre det rigtige.

Hvis du følger standarderne og vores 
kerneværdier, vil det være tydeligt for dig, 
hvad der er rigtigt at gøre, men du kan 
komme ud for situationer, hvor den rette vej 
kan være uklar. I sådanne situationer regner 
vi med, at du bruger din sunde fornuft og 
om nødvendigt beder om vejledning hos 
din chef eller tilsynsførende eller på vores 
hotline Skal du sige til!  

Hvis du kan svare “ja” til alle seks spørgsmål, er det sandsynligvis i orden at gøre noget. 
Men et “nej” eller “jeg er ikke sikker” til bare ét af spørgsmålene betyder, at du skal bede om 
vejledning, inden du gør noget. Husk, at det altid og under alle omstændigheder er i orden at 
bede om hjælp.

Stemmer min adfærd overens med vores kerneværdier?

Overholder jeg vores standarder?

Udviser mine handlinger integritet?

Er det, jeg gør, rigtigt for Fortive og vores medarbejdere, kunder, 
forretningspartnere, aktionærer og andre centrale parter?

Vil jeg føle mig tryg ved at beskrive mine handlinger til en person, jeg respekterer?

Vil jeg føle mig tryg ved, at mine handlinger bliver offentliggjort?

Brug af standarderne
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Sådan bruger du vores standarder

Vores standarder har indbygget interaktivitet, så det er nemt for dig at komme omkring i reglerne.

Brug værktøjslinjen øverst på hver side for at: 

Vende tilbage til Indhold, hvor du med et enkelt klik kan få adgang til alle afsnit 
i vores standarder.

Gå direkte til vores hotline Skal du sige til! , hvis du vil fortælle om et 
anliggende eller stille et spørgsmål. 

Vende tilbage til sidst sete side. 

Bladre frem eller tilbage.

Søger du efter specifikke oplysninger? Gå ind på Indeks, eller tryk på Ctrl+F for 
at få adgang til Adobe Acrobats søgeværktøj, og indtast et søgeord i vinduet

Du kan klikke på grøn, understreget tekst og bliver så enten viderestillet til en ressource 
eller får mere detaljerede oplysninger om et emne.

Endnu en påmindelse: Virksomhedsdokumenter, undervisningsmaterialer og politikker vil blive 
ændret med tiden, så de stemmer overens med standarderne i vores "adfærdsstandarder". 
Begreberne “standarder” og “adfærdsstandarder” kan benyttes om det samme, da disse 
dokumenter og materialer bliver opdateret.
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Vi behandler hinanden med respekt 

Vores forpligtelse. Vi mener, at alle medarbejdere skal behandles med respekt og værdighed.

Handlinger i hverdagen. I vores arbejde med at opbygge ekstraordinære teams, ønsker vi 
at få en arbejdsplads, hvor vi kan yde vores bedste – uden chikane, mobning eller voldelige 
handlinger.

Respektér vores forpligtelse. Tænk på, at 
chikane kan forekomme på mange måder. 
Det kan:

• Være fysisk, verbalt eller skriftligt

•  Forekomme på arbejdspladsen eller 
ved arbejdsrelaterede opgaver eller 
arrangementer

•  Forvoldt af – eller imod – 
medarbejdere, men også kunder og 
forretningspartnere 

•  Være af seksuel karakter og imod 
samme eller modsatte køn

• Omfatte adfærd som fx:

 »  Stødende eller nedsættende 
kommentarer, vittigheder eller 
billeder

 »  Uønskede kram, berøringer eller 
seksuelle tilnærmelser

 »  Racistiske nedsættende 
bemærkninger eller ukvemsord

 » Verbal eller fysisk intimidering

Chikane af enhver art er forbudt hos Fortive. 
Hvis du er udsat for chikane eller har mistanke 
om, at andre bliver udsat for chikane, så sig 
fra. Du vil ikke blive udsat for repressalier.

Hvad er “chikane”? 

Alle former for uønsket adfærd mod en 
anden person, så der skabes et truende, 
fjendtligt eller krænkende arbejdsmiljø.
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Vi behandler hinanden med respekt

Hvad ville du gøre?  
En kollega betror til dig, at din 
chef kommer med insinuerende 
kommentarer om hendes udseende, 
og på trods af tidligere afslag bliver 
han ved med at invitere hende på 
dates. Hun føler tydeligt ubehag ved 
det, men siger, at hun ikke ønsker at 
rapportere det. Skal du respektere 
hendes ønske? 

Du bør opfordre din kollega til at tage 
sagen op via et af de Skal du sige til! 
ressourcer, der er til rådighed. Hvis 
hun ønsker det, kan hun gøre det 
anonymt.

Det er vigtigt, at de relevante 
ressourcer informeres om eventuelle 
anliggender, så vi sikrer os, at vi 
håndhæver vores forpligtelse om 
at have en sikker og respektfuld 
arbejdsplads. 

Hvis din kollega ikke selv tager sagen 
op, skal du gøre det. I kan begge føle 
jer sikre på, at vores nultolerance 
over for repressalier vil blive 
respekteret.
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Inklusion & mangfoldighed

Vores forpligtelse. Vi opbygger et samfund, som alle har et tilhørsforhold til – hvor man kan sige 
sin mening, være sig selv og føle sig tryg. Det er sådan, vi opnår mere i fællesskab, for hinanden, 
for vores kunder og for verden. 

Handlinger i hverdagen. Vi spiller alle en rolle i opbygningen af et samfund, hvor man har et 
tilhørsforhold og et samfund, der er inkluderende. Vær bevidst om, at teams er mangfoldige i 
deres sammensætning. Opsøg aktivt flere forskellige meninger. Vær åben over for forskellige 
synspunkter og måder at drive virksomhed på.

Tillad vores mangfoldige talenter at 
frembringe innovation og få succes. Vores 
arbejdsplads – såvel som vores produkter 
og serviceydelser – drager fordel af vores 
forskellige baggrunde, erfaringer og viden. 
Respekt medarbejderes, forretningspartneres 
og kunders synspunkter og kulturelle forskelle, 
og samarbejd som et team for at levere det 
bedst mulige. 

Sæt fokus på retfærdighed. Behandl alle 
respektfuldt og værdigt. Foretag beslutninger 
på grundlag af jobforudsætninger og 
individuelle kvalifikationer uden hensyn til 
race, hudfarve, national oprindelse, religion, 
køn, alder, civilstand, handicap, veteranstatus, 
seksuel orientering kønsidentitet, kønsudtryk 
eller andre egenskaber, der er beskyttede 
ifølge loven.

Hvad ville du gøre?  
En kollega har det med at fornærme 
et andet medlem i dit team. Hun får 
dig og andre i teamet til at føle sig 
dårligt tilpas. Hvad skal du gøre? 

En respektfuld arbejdsplads 
begynder med de handlinger i 
hverdagen, som vi alle foretager. 
Vær proaktiv, hvis du får kendskab 
til sådan en situation, som jo er 
uforenelig med Fortives forpligtelse 
om inklusion og mangfoldighed og 
en respektfuld arbejdsplads. Tag en 
samtale med kollegaen, og tal om 
dine oplevelser, hvis du er tryg ved 
at gøre det. Selvom det kan være 
svært at tage sådan en samtale 
og vise forståelse for hinanden, er 
det den måde, vi lærer og udvikler 
os på. Hvis du ikke føler dig tryg 
ved at konfrontere kollegaen 
direkte, så sig det til din chef eller 
tilsynsførende eller gå ind på vores 
hotline Skal du sige til!
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Ledernes ansvar

Vores forpligtelse. Vi mener, at ledere, der dels er positive rollemodeller dels har integritet, 
inspirerer andre til det samme. 

Handlinger i hverdagen. Vi forventer, at vores ledere inspirerer vores teams – det 
indebærer, at de bakker op om en positiv og etisk tone og overholdelse af vores 
kerneværdier og standarder.

Vær et godt eksempel for andre. Hvis du 
er chef for andre hos Fortive, skal du kunne 
skabe forbindelse mellem det daglige arbejde 
og vores kerneværdier, standarder og vores 
succes – besvare medarbejdernes spørgsmål, 
tage dig af deres betænkeligheder og påvise i 
ord og handling, at du forventer det samme af 
dig selv, som du forventer af andre. Udvis selv 
den ønskede adfærd. 

Hold fast i en åben og transparent kultur 
og indstilling. Skab og hold fast i, at en 
arbejdsplads er et sted, hvor man kan føle sig 
tryg ved at stille spørgsmål og fortælle om 
eventuelle betænkeligheder, og hvor man 
støtter op omkring de personer, der gør det. 
Behandl disse oplysninger med omhu, og 
videregiv dem kun til personer, der har brug 
for at kende til dem, mens du søger at finde 
en løsning.

Vær lydhør. Giv support til personer, som stiller 
spørgsmålstegn ved ting, og hold fast i, at andre 
bør gøre det samme. Det er en del af vores 
forpligtelse at have en åben og transparent 
kultur og hele tiden gøre det bedre.

Din pligt. Fortæl straks din chef eller 
tilsynsførende eller Skal du sige til! om sager, 
der kan dreje sig om overtrædelse af vores 
kerneværdier eller standarder. Lad være med 
at lade som ingenting.

Hvad ville du gøre?  
Du er chef, og en medarbejder fra et 
andet team kommer til dig med en 
beskyldning om en forseelse, som, 
medarbejderen mener, kan være en 
lovovertrædelse. Medarbejderen er 
bekymret for,  om det kan give teamet 
problemer. Hvad skal du gøre? 

Du er først og fremmest ansvarlig 
for egne kolleger og tredjeparter, du 
samarbejder med, men som leder 
er det din pligt at agere, selvom det 
er personer, som du ikke har direkte 
ansvar for. Den bedste strategi vil 
være at få flere informationer fra 
den person, som har taget sagen 
op – hvem, hvad, hvorfor, hvornår 
og hvor – og derefter henvise 
til vores hotline Skal du sige til! 
Sørg for, at medarbejderen, der 
er kommet til dig, ved, at han/
hun kan være anonym, eller at kun 
ganske få vil få at vide, hvem det 
drejer sig om. Mind personen om 
vores nultolerancepolitik over for 
repressalier. Ved at sige fra sikrer 
man, at sagen bliver vurderet 
af personer med den relevante 
ekspertise.
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Sikkerhed 

Vores forpligtelse. Vi ønsker en sikkerhedskultur og prioriterer alle medarbejdernes trivsel, ikke 
kun deres fysiske sikkerhed. Vores medarbejderes trivsel gælder ikke blot for et enkelt team eller 
enkelte sager. Det er en fælles forpligtelse i vores hverdag. 

Handlinger i hverdagen. Vi følger alle sundheds- og sikkerhedskrav. Vi forsøger løbende at 
forbedre sikkerheden for vores medarbejdere og på arbejdspladsen.

Påtag dig din del af ansvaret. Vær aktiv, 
når det gælder din egen såvel som 
andres sikkerhed ved at gennemgå alle 
de sikkerhedskurser, du bliver bedt om, 
og overhold alle de sikkerhedskrav, der 
gælder for dig. Hvis du bliver opmærksom 
på potentielt farlige forhold eller usikre 
praksisser, skal du straks rapportere det 
til din chef eller tilsynsførende eller vores 
hotline Skal du sige til! Sig til, hvis du ser en 
mulighed for at forbedre sikkerhedspraksis, 
selvom den nuværende ser ud til at fungere 
og følger reglerne.

Gør dit bedste. Stofmisbrug kan påvirke dine 
jobresultater negativt og udsætte dig selv og 
dine kolleger for fare. Derfor:

•  Forbyder vi ulovlige rusmidler på 
virksomhedens ejendom

•  Forbyder vi påvirkning af alle former for 
stoffer eller alkohol i arbejdstiden 

Der kan være virksomhedssponsorerede 
arrangementer, hvor det er tilladt at drikke 
alkohol – husk på, at din adfærd altid skal 
afspejle vores kerneværdier og standarder. 
Brug altid din sunde fornuft og vær 
mådeholdig.

Vi tolererer ikke handlinger af nogen som 
helst art, der er en trussel mod medarbejdere, 
kunder, leverandører og andre. Det er aldrig 
tilladt at bære våben på ejendom, ejet af et 
driftsselskab (OpCo), medmindre det er tilladt 
ifølge loven eller virksomhedspolitikken.
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Sikkerhed 

Hvad ville du gøre?  
Din kollega foreslår indførelse af en 
praksis, der vil give betydelige tids- 
og pengebesparelser – men der kan 
være en mindre sikkerhedsrisiko 
forbundet med ideen. Skal du tage 
chancen? 

Vi lægger vægt på løbende 
forbedringer og er åbne over for 
nye ideer og måder at gøre tingene 
på, men personsikkerhed er altid 
det vigtigste. Alle potentielle 
procedureændringer skal først 
sikkerhedsvurderes.

Få mere at vide
Fortives politik om sundhed og 
sikkerhed
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Skal du sige til! 

Vores forpligtelse. Vi er fælles om at fremme en etisk arbejdsplads. Det indebærer, at vi 
fortæller om sager og anliggender, der vil kunne skade vores virksomheds omdømme og skade 
det gode arbejde, vi udfører.

Handlinger i hverdagen. Vi er modige. Som medarbejdere tager vi straks eventuelle problemer 
op og rapporterer enhver adfærd, som, vi mener, overtræder vores kerneværdier eller 
standarder, og vi ved, at Fortive ikke tolererer nogen form for repressalier.

Påtag dig ansvar. Hvis du har spørgsmål om, 
hvad der vil være rigtigt at gøre, eller hvis du 
ser noget, som ikke virker rigtigt, så sig det til 
din chef eller til en af følgende ressourcer: 

• En anden leder eller tilsynsførende

•  Human Resources, juridisk afdeling eller 
afdeling for overholdelse i dit UpCo eller 
Fortive 

• Fortives interne revisionsafdeling 

Du kan også kontakte vores hotline Skal 
du sige til!, som er en ressource, du kan 
kontakte online eller via telefon 24 timer i 
døgnet, 7 dage om ugen, for at fortælle om 
et anliggende. Her taler telefonpersonalet 
over 20 forskellige sprog, og du kan foretage 
din rapportering anonymt, medmindre det 
er forbudt ifølge loven. Fortive foretager en 
grundig og professionel undersøgelse af alle 
påstande og videregiver kun informationer til 
personer, der har ’behov for at kende til dem' i 
henhold til gældende lov. 

Selvom Skal du sige til! altid er tilgængelig, 
kan der forekomme visse anliggender, 
der først bør behandles af din chef eller 
Human Resources. Det kan dreje sig om fx 
Performance Management og anliggender om 
medarbejderforhold. 

Hvis du bliver kontaktet i forbindelse med 
en Skal du sige til!-undersøgelse, skal du 
samarbejde. 

•  Følg den vejledning, du får fra din 
juridiske afdeling eller afdelingen for 
overholdelse

•  Hold alle undersøgelser og 
informationer fortroligt, og undlad at 
drøfte sagen med andre medarbejdere

•  Stil dig til rådighed til en samtale, hvis 
du bliver bedt om det

•  Giv åbne, ærlige og transparente svar, 
og tilbyd at give alle understøttende 
dokumenter
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Skal du sige til! 

Vær ikke bange for repressalier. Uanset 
hvilken ressource, du kontakter, skal du 
vide, at dit anliggende vil blive håndteret 
øjeblikkeligt og hensigtsmæssigt. Fortive 
forbyder repressalier mod personer, som 
foretager en rapportering eller deltager i en 
undersøgelse. Vi ønsker, at du skal føle dig så 
tryg som muligt og vide, at vi gerne vil høre på 
dig, og at du gør det rigtige.

Hvad ville du gøre?  
Der er et anliggende, du gerne vil 
drøfte med en medarbejder fra 
Human Resources, men din chef har 
sagt, at alle anliggender først skal 
drøftes med hende. Er det korrekt? 

Generelt er det en god ide at starte 
med din chef eller tilsynsførende 
– det er ofte dem, som bedst vil 
kunne forstå sagen og foretage de 
rigtige foranstaltninger. Men hvis 
du ikke føler dig tryg ved at tale 
med din chef, må du gerne kontakte 
Human Resources direkte eller vores 
hotline Skal du sige til! Din chef må 
ikke begrænse din adgang til disse 
ressourcer.
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Konkurrence på lige vilkår 

Vores forpligtelse. Innovative tænkemåder og banebrydende fremskridt – det er det, der er 
vejen til vores succes. Vi mener, at alle har fordel af et åbent og et konkurrencepræget marked. 

Handlinger i hverdagen. Vi konkurrerer ihærdigt for at levere resultater, men vi handler altid 
retfærdigt og i henhold til vores kerneværdier og standarder. Vi undgår handlinger, der vil kunne 
medføre konkurrencebegrænsninger eller forhindre andre i at indgå i konkurrence med os. 

Undgå upassende aftaler. Vi konkurrerer 
ihærdigt og retfærdigt for at få en aftale. Som 
følge deraf indgår vi ikke  aftaler, skriftlige 
eller mundtlige, formelle eller uformelle, med 
konkurrenter eller andre for at:

•  “Fastsætte” (forhøje, fastlægge eller 
holde) priser på vores produkter og 
serviceydelser 

•  Opdele distrikter, markeder eller kunder

•  Forhindre en anden virksomhed i at 
komme ind på markedet

•  Nægte at handle med en kunde eller 
leverandør

•  Begrænse produktion, salg eller 
produkter

•  Gribe forstyrrende ind i en 
konkurrencemæssig budproces

 Vær forsigtig. Brug din sunde fornuft, 
når du møder konkurrenter eller andre til 
branchemøder, seminarer og konferencer. 
Undgå samtaler om konkurrencemæssige 
følsomme emner, og hvis der er andre, der 
forsøger, så gør det helt tydeligt, at du ikke 
vil ved at: stoppe samtalen, forlade lokalet, 
dokumentere det, der sker, og rapportere 
det til juridisk afdeling eller afdelingen for 
overholdelse.

Hvad er et “konkurrenmæssigt 
følsomt emne”? 

• Prissætning og salgsbetingelser
• Omkostninger og fortjeneste
•  Kunder, distrikter og markeder
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Konkurrence på lige 
vilkår 

Indhent konkurrencerelaterede 
oplysninger på rette vis. Få oplysninger 
om vores konkurrenter på korrekt og lovlig 
vis – for eksempel via internetsøgninger, 
mediekilder og brancheartikler – aldrig 
på ulovlig vis via bedrag eller svindel. Bed 
aldrig nye medarbejdere om at give dig 
konkurrencemæssig viden – de er forpligtet 
til at beskytte deres tidligere arbejdsgiveres 
fortrolige oplysninger, såvel som vores tidligere 
medarbejdere har pligt til at beskytte vores.

Hvad ville du gøre?  
En konkurrent kommer hen til dig på 
et brancheforeningsmøde, starter en 
samtale og siger henkastet: "Det ser 
ud til, at markedet er ved at bløde op 
– hvad mener du?" Hvordan bør du 
reagere på det? 

Sådanne bemærkninger kan virke 
harmløse, men der kan ligge 
konkurrencebegrænsende hensigter 
eller motiver bag. Det bedste, du 
kan gøre, er at lade konkurrenten 
vide, at det vil være en upassende 
samtale. Gå derfra, og rapportér det 
til din chef og juridisk afdeling eller 
afdelingen for overholdelse, så de 
kan beslutte, hvad der vil være mest 
hensigtsmæssigt at gøre.

Få mere at vide
Fortives politik om 
monopolforebyggelse
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Bekæmpelse af 
bestikkelse og 
korruption 

Vores forpligtelse. Vi vinder på grundlag 
af vores innovation, produkter og 
serviceydelser. Korruption og bestikkelse 
er i strid med vores retfærdighedsværdi 
og er aldrig del af den måde, vi driver 
forretning på.

Handlinger i hverdagen. Hos Fortive 
er vi modige nok til at gøre op med 
anliggender, der er i strid med vores 
kerneværdier. Vi forsøger ikke at påvirke 
en beslutning ved hjælp af upassende 
midler. Vi mener, at vores produkter og 
ydelser vinder på deres egenskaber. 
Vi insisterer på, at en transaktion eller 
beslutning skal klares på lovlig vis.
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Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Følg vores kerneværdier. Lad være med at 
tage imod noget af værdi for at vinde (eller 
bevare) en forretning, påvirke en beslutning 
eller få en forretningsmæssig fordel. 

Følg de globale love om bekæmpelse 
af korruption og vores politikker. Vær 
opmærksom på, at disse love gælder 
globalt, ikke kun i USA, og gælder ikke kun 
for Fortives medarbejdere og leverandører, 
men også for tredjeparter, der arbejder efter 
vores retningslinjer eller til gavn for os, fx 
kanalpartnere, distributører, salgsagenter og 
konsulenter. 

Husk overensstemmelse med vores 
værktøjskasse for kanalpartnere. Det 
vil hjælpe dig med at udvælge de rette 
forretningspartnere, som efterlever vores 
kerneværdier. Stil altid spørgsmål, hvis du 
er usikker på, hvad der kræves, og husk at 
registrere alle økonomiske transaktioner 
fyldestgørende, nøjagtigt og transparent.

Hvad betyder  
“noget af værdi”? 

Det vil sige “hvad som helst”! Og det 
behøver ikke at være kontanter. Det kan 
også være:
• En gave
• Rejser eller forplejning
• Serviceaftaler
• Et foreslået partnerskab
• Et lån eller en tjeneste
•  En donation til velgørenhed eller et 

politisk bidrag
•  Et jobtilbud til et nært familiemedlem 

er uhensigtsmæssigt, hvis det 
tilbydes for at få gennemført en 
forretningsmæssig beslutning eller 
fordel.
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Hvad vil det sige at være 
“offentligt ansat”? 

Det er et meget bredt udtryk, som 
omfatter: 
• Statsansatte
• Militærfolk
• Valgte embedsmænd og kandidater
• Medlemmer af politiske partier
•  Medarbejdere i statslige, statsejede 

eller statsstøttede brancher (fx 
sundhedsvæsnet) 

Hvis du er usikker på, om en person er 
offentligt ansat, så spørg juridisk afdeling 
eller afdelingen for overholdelse.

Få mere at vide
Fortives koncernpolitik om 
bekæmpelse af korruption

Værktøjskasse for kanalpartnere

Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Vær opmærksom ved samarbejde med 
offentligt ansatte. Nogen gange har vi kontakt 
med offentligt ansatte om andet end salg af 
vores produkter. Det kan omfatte kontroller, 
inspektioner, licenser, told og lovbestemte 
godkendelser. Se under afsnittet Vores 
aktiviteter med offentlige myndigheder for 
at få flere oplysninger om disse områder. 
Husk desuden at kontakte juridisk afdeling 
eller afdelingen for overholdelse, inden du 
giver noget af værdi til en offentligt ansat eller 
medarbejder, da det kan være forbudt eller 
begrænset. Se afsnittet Gaver, forplejning & 
rejser for at få flere oplysninger.
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Gaver, forplejning  
& rejser 

Vores forpligtelse. Vi mener, at det at 
udveksle forretningsmæssige høfligheder 
eller ’taknemmelighedsgaver’ er en 
normal del af et samarbejde med kunder 
og forretningspartnere – men vi lader det 
ikke påvirke vores handlinger, og vi bruger 
det ikke til at få uretmæssig indflydelse på 
andres handlinger.

Handlinger i hverdagen. Vi sørger for, at 
vi ikke giver eller modtager noget, der vil 
kunne have en uretmæssig indflydelse 
på vores organisation eller andre eller vil 
kunne stille os eller andre i et dårligt lys.
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Gaver & forplejning 

OK Ikke OK

Gaver, forplejning & rejser

Sæt dig ind i, hvad der er acceptabelt.  Hvornår er en 'taknemmelighedsgave' for stor? Det kan 
du læse om i vores Politik om gaver & forplejning. Den sætter grænser for værdien af den gave, 
der gives eller modtages, og angiver hvilke krav, du skal følge, når du tilbyder eller modtager 
gaver eller oplevelser. 

Sæt dig ind i, hvad der IKKE er acceptabelt. Nogen tilbud vil aldrig være acceptable. Generelt 
vil en gave eller et arrangement være upassende, hvis det forpligter dig på nogen måde, eller 
hvis det kan påvirke din beslutningstagning.

Har en beskeden værdi

Gives kun engang i mellem

Fremmer et berettiget 
forretningsforhold

Er tilladt ifølge loven

Overholder både givers 
og modtagers politikker

Har til hensigt at påvirke en 
beslutning eller handling

Er overdreven eller ekstravagant

Kan bringe Fortive i vanskeligheder

Er upassende eller smagløs

Er sket efter opfordring (fx ved 
at nogen beder om at få noget)
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Hvad ville du gøre?  
Du har lige modtaget en pakke på 
kontoret. Det viste sig at være en 
dyr takkegave fra en taknemmelig 
forhandler. Du er ret sikker på, at du 
ikke må beholde gaven ifølge vores 
politikker. Hvad skal du gøre? 

Returnér gaven, og forklar giveren 
på en høflig måde, at du ikke kan 
tage imod gaven, da det vil være i 
strid med vores politik om gaver. 
Hvis det ikke er en mulighed, så tal 
med din chef eller juridisk afdeling 
eller afdelingen for overholdelse om 
problemet. Du kan også vælge at 
donere gaven til velgørenhed eller 
placere den i et område på kontoret, 
hvor alle kan få glæde af den.

Samarbejder du med 
offentligt ansatte 
eller sundhedsfaglige 
medarbejdere? Arbejder du 
i et sundhedsfagligt OpCo? 

Reglerne for, hvad du må give til (eller 
modtage fra) offentligt ansatte og 
sundhedsfaglige medarbejdere er meget 
strenge. Sæt dig ind i alle gældende 
OpCo-politikker og krav, der vedrører 
gaver til og fra offentligt ansatte eller 
sundhedsfaglige medarbejdere.

Få mere at vide
Politik om gaver & forplejning

Politik om kunderejser & forplejning

Gaver, forplejning & rejser

Overhold vores rejsepolitikker. Nogen 
gange er den bedste måde, vi kan vise, 
hvad vi kan tilbyde, at invitere kunden til et 
OpCo-anlæg, så han/hun selv kan se vores 
produkter og ydelser. Hvis OpCo-selskabet 
betaler for rejsen, er der visse krav, der 
skal være opfyldt, og der skal foreligge 
forudgodkendelser. Husk at læse vores Politik 
om kunderejser og forplejning, og udfyld en 
rejsegodkendelsesformular, inden du tilbyder 
at betale for en tredjeparts rejseudgifter. 
Gennemlæs politikken, inden du accepterer 
at betale for i særdeleshed rejser for offentligt 
ansatte.

Vær transparent. Du skal dokumentere alle 
disse typer ydelser, du har modtaget eller 
givet, nøjagtigt og fyldestgørende i vores 
regnskaber og optegnelser.
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Reklamer & marketing 

Vores forpligtelse. Vi skaber langsigtede kunderelationer ved at udvise ærlighed og integritet i 
alle vores handlinger.

Handlinger i hverdagen. Vi er kundefokuserede – vi forsøger at forstå kundernes behov, 
give dem nøjagtige oplysninger om vores produkter og serviceydelser og sandfærdigt og 
hensigtsmæssigt reklamere for og markedsføre vores løsninger.

Bevar tilliden. Giv sandfærdige og detaljerede 
oplysninger om vores produkters kvalitet, 
sikkerhed, funktioner og tilgængelighed. Hvad 
kan der ske, hvis vi vildleder vores kunder, 
overdriver vores produkters egenskaber eller 
lover noget, vi ikke kan holde? Det vil kunne 
medføre, at vi mister kundernes tillid, og det 
vil aldrig være i orden – det er ikke sådan, vi 
driver forretning.

Sæt dig ind i, hvad der kræves. Kend og 
følg de krav, der gælder for, hvordan vi 
markedsfører og sælger vores produkter. Sørg 
for, at alt, hvad vi lover om vores produkter, 
er underbygget af kendsgerninger, og at 
skriftlige såvel som visuelle beskrivelser 
nøjagtigt beskriver vores produkter.

Hvad ville du gøre?  
Efter at have opbygget 
kunderelationer gennem flere 
måneder er din kunde nu klar til at 
underskrive en kontrakt. Men i din 
iver efter at få kontrakten hjem har 
du nævnt nogle fordele i forbindelse 
med produktet, som ikke er blevet 
bekræftet endnu. Korrigerer du de 
oplysninger, du har givet, og risikerer 
at miste kontrakten?

Ja. Alle påstande om vores 
produkter skal være rigtige og 
kunne dokumenteres. Du skal altid 
være ærlig om vores produkters 
funktioner og fordele. Hvis kunden 
underskriver kontrakten og senere 
opdager, at du ikke har være ærlig, 
eller at produktet ikke har de fordele, 
du beskrev, vil det ikke blot skade 
forretningsrelationen, men også den 
tillid, kunden har haft til dit OpCo.
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Samarbejdspartnere 

Vores forpligtelse. Vi ved, at vores succes afhænger af vores relationer med leverandører, 
kanalpartnere og andre tredjeparter – så vælg forretningspartnere, som lever op til vores høje 
krav.

Handlinger i hverdagen. Vi opbygger ekstraordinære teams ved at handle med integritet og 
gennemsigtighed og kræve, at vores forretningspartnere gør det samme. 

Vælg omhyggeligt. Hvis du er med til at 
udvælge en Fortive forretningspartner, skal 
du følge vores interne procedurer, herunder 
udføre due diligence. Tag beslutninger på 
grundlag af vores virksomheds behov og på 
grundlag af faktuelle krav såsom pris, kvalitet 
og ydelse – aldrig på grundlag af personlig 
forudindtagethed, personlige fordele eller 
interesser. Husk, at vores forretningspartneres 
handlinger falder tilbage på Fortive, så sørg 
for, at de forstår vores forventninger og driver 
virksomhed på etisk vis og på en måde, der 
afspejles i vores kerneværdier og standarder.

Hold vores partnere ansvarlige. 
Vores Etiske regler for leverandører 
beskriver de forventninger, vi har til 
vores forretningspartnere. For nogen 
forretningspartnere er det vores Værktøjskasse 
for kanalpartnere, der gælder. Sæt dig ind i, 
hvornår og for hvilke tredjeparter, dette gælder, 
og overhold reglerne.

Hvis du som en del af dit job leder eller 
samarbejder med vores forretningspartnere, 
skal du kontrollere deres kontrakter og 
performance og:

•  Være ærlig og præcis i dine 
forretningstransaktioner

•  Beskytte deres fortrolige 
virksomhedsoplysninger lige så 
omhyggeligt som vores egne.

•  Undgå alle potentielle 
interessekonflikter

•  Opretholde høje forventninger – vær 
især opmærksom på krænkelse af 
menneskerettighederne  
og bestikkelse og korruption

•  Sig altid fra, hvis du har mistanke om, at 
en forretningspartner overtræder vores 
standarder eller kerneværdier.
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Samarbejdspartnere

Hvad ville du gøre?  
En leverandør, som du har 
samarbejdet med i mange 
år, kontakter dig for at tale 
om et partnerskab i et nyt 
forretningsforetagende. Det ser ud til 
at være en god mulighed, og det har 
intet at gøre med dit job hos Fortive 
– er det OK at mødes med hende og 
høre nærmere om det?

Sandsynligvis ikke. Tænk på, hvordan 
dette forretningsforetagende 
kan blive opfattet af andre, især 
hvis du er beskæftiget med 
leverandørrelationer på Fortives 
vegne. Tal med din chef eller 
tilsynsførende, inden du siger ja 
til at mødes med leverandøren. 
Når det drejer sig om potentielle 
interessekonflikter, eller noget 
der kan opfattes som en sådan, er 
gennemsigtighed altid det rigtige. 
Du kan få yderligere oplysninger 
under afsnittet Interessekonflikter.

Få mere at vide
Etiske regler for leverandører

Værktøjskasse for kanalpartnere
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Sundhedslove & lovmæssige krav 

Vores forpligtelse. Vi forstår de høje krav, der regulerer sundhedssektoren.

Handlinger i hverdagen. Vi kender og følger de globale krav, der gælder godkendelse, 
produktion, markedsføring og salg af vores sundhedsprodukter og udstyr. 

Sæt dig ind i, hvad der kræves. De love 
og bestemmelser, der vedrører udvikling, 
produktion, distribution, markedsføring, 
kontraktmæssige aftaler med myndigheder 
og salg af/reklamefremstød for medicinske 
enheder er anderledes end og indeholder 
flere krav end resten af vores portefølje. 
Vores OpCos inden for sundhedssektoren er 
underlagt flere politikker og procedurer, der 
skal hjælpe os med at overholde og opfylde 
disse meget strenge krav.

Hvis du arbejder i et af vores OpCos inden for 
sundhedssektoren, er det vigtigt, at du kender 
og opfylder disse krav. Hvis du arbejder hos 
Fortive, kan der være særlige krav, når du 
kommunikerer med sundhedsfagligt personale 
eller sundhedsfaglige virksomheder. Har du 
spørgsmål, så kontakt din chef eller din OpCo 
eller Fortives juridiske afdeling eller afdeling 
for overholdelse.
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Import, eksport & overholdelse af handelsregler 

Vores forpligtelse. Vi respekterer de globale love, der dækker import og eksport af vores 
produkter.

Handlinger i hverdagen. Vi kender og følger de import-/eksportkrav, der gælder vores 
virksomhed og vores jobs, uanset hvor vi arbejder eller har forretningsaktiviteter, og vi 
dokumenterer alle transaktioner på ærlig, nøjagtig og fyldestgørende vis. 

Overhold økonomiske sanktioner, 
eksportkontroller og anti-boykot-regler. 
USA og andre lande håndhæver økonomiske 
sanktioner og handelssanktioner, og det 
betyder, at det kan begrænse de steder, vi kan 
drive virksomhed, de mennesker, vi kan have 
forretningsaktiviteter med og de produkter, 
vi kan sælge. De kan endvidere stille krav 
om, at vi skal have særlige licenser, for at vi 
må sælge eller afsende vores produkter. Hvis 
du har spørgsmål om, hvorvidt disse regler 
gælder, skal du kontakte dit OpCos afdeling 
for overholdelse eller dit Opco eller Fortives 
juridiske afdeling.

Du skal kontakte de samme ressourcer, 
hvis du bliver bedt om at overholde et 
boykot i et andet land. Fortive og de enkelte 
medarbejdere kan blive holdt ansvarlige 
for deltagelse, support eller aftaler, der 
omhandler boykot i et andet land. Visse 
boykot-relaterede anmodninger skal eventuelt 
rapporteres til de amerikanske myndigheder, 
også selvom vi ikke selv deltager.

Overhold importregler. Det er påkrævet, at 
vi nøje rapporterer, hvad vi importerer og 
de toldafgifter, der er forbundet hermed. 
Igen skal du benytte samme ressourser: dit 
OpCos afdeling for overholdelse eller OpCo 
eller Fortives juridiske afdeling – kontakt dem, 
hvis du har spørgsmål om overholdelse af 
importregler eller din rolle i denne proces.

Hvad ville du gøre?  
Du har modtaget en anmodning fra 
en kunde om at ændre en faktura, så 
den viser en anden slutdestination. 
Hvad skal du gøre? 

Det er et krav, at vi deklarerer 
import og eksport nøjagtigt og 
transparent. Sørg for, at fakturaen 
er korrekt – ikke ændret. Informér 
din chef eller dit OpCo eller Fortives 
juridiske afdeling eller afdelingen 
for overholdelse om anmodningen 
for at beslutte, hvordan I skal gribe 
sagen an.

Få mere at vide
Fortives politik om 
eksportoverholdelse

Fortives politik om import
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Produktkvalitet 

Vores forpligtelse. Vi lægger vægt på, at vi udvikler sikre, pålidelige produkter og opfylder 
vores kunders forventninger til kvalitet. 

Handlinger i hverdagen. FBS - the Fortive Business System - giver os kvalitet i alt, hvad vi gør, 
og fasholder de procedurer, vi har fastlagt.

Sæt kvaliteten som førsteprioritet. Hvis du 
er beskæftiget med produktdesign, udvikling, 
produktion, testning, mærkning, emballering, 
lokalisering, kvalifikation eller certificering, 
skal du sikre dig, at de steder, hvor vores 
produkter og serviceydelser produceres, og 
på de markeder, hvor vi sælger dem, skal 
produkter og serviceydelser: 

•  Være produceret i overensstemmelse 
med alle gældende krav til kvalitet, 
sikkerhed og effektivitet

•  Opfylde alle krav til mærkning, 
emballering og dokumentation

•  Opfylde alle krav om 
sikkerhedsregistreringer, inspektioner, 
prækvalifikationer, tilladelser og andre 
procedurer 

Opfyld eller overgå forventningerne. Sæt 
dig ind i og overhold alle lovmæssige krav 
i forbindelse med produktion og salg af 
vores produkter i de lande, hvor vi driver 
virksomhed. Ved ikke at opfylde disse krav 
risikerer vi ikke blot at miste salget, men også 
vores kunder og aktionærers tillid.
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Arbejde for løbende forbedringer. Hvis 
du opdager mangler, så find roden til 
årsagen, etablér modforanstaltninger og 
gør processerne løbende bedre for at 
undgå, at det sker igen. Har du spørgsmål 
eller betænkeligheder om kvaliteten af eller 
sikkerheden ved vores produkter, skal du 
kontakte din chef eller tilsynsførende, afdeling 
for overholdelse af kvalitet og produkter på dit 
OpCo eller vores hotline Skal du sige til! Hvis 
du arbejder for et medicinsk OpCo, skal du 
være opmærksom på, at der findes en specifik 
politik for kvalitetseskalering, der skal følges 
for produktkvalitet og sikkerhedsanliggender.

Produktkvalitet

Hvad ville du gøre?  
Der er en deadline, der nærmer 
sig, og din chef anmoder dig om at 
anvende en ny leverandør, der ikke 
er godkendt til at fuldføre projektet. 
Det ser ud til, at leverandøren er 
kvalificeret til opgaven. Beder du 
leverandøren tage opgaven? 

Nej. Vi samarbejder kun med 
godkendte leverandører for at 
sikre kvaliteten. Fortæl din chef, at 
denne forhandler ikke er godkendt 
og derfor ikke en mulighed. Hvis 
du ikke føler dig tryg ved at drøfte 
situationen med hende direkte, kan 
du rapportere sagen på vores hotline 
Skal du sige til!
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Virksomhedsaktiver 

Vores forpligtelse. Vi giver medarbejderne de faciliteter, det udstyr og de ressourcer, de har brug 
for til at udføre deres arbejde – vi forventer hos Fortive, at de anvender dem på ansvarlig vis.

Handlinger i hverdagen. Vi benytter virksomhedsaktiver til virksomhedsrelaterede aktiviteter og 
beskytter dem mod tyveri, svindel, spild og misbrug. Vi fornyr og gør en forskel ved at foregribe 
og begrænse nye trusler mod vores aktiver. 

Beskyt vores fysiske aktiver. Fortives fysiske 
aktiver - lige fra råmaterialer og maskiner 
til kontorudstyr og firmabiler - er med 
til at skabe, opbygge og levere en stærk 
produktportefølje til vores kunder. Overhold 
altid vores politikker, og undlad at låne ud, 
sælge eller bortgive disse aktiver, medmindre 
du har fået tilladelse til at gøre det.

Beskyt vores elektroniske aktiver. Vores 
hardware, software og netværker er med 
til at drive vores innovation og er kun til 
brug i erhvervsmæssigt øjemed. Brug vores 
teknologi på ansvarlig vis, og beskyt den 
mod trusler og aktører med onde hensigter 
(se under afsnittet Cybersikkerhed i vores 
adfærdsstandarder). Brug det aldrig til 
uretmæssige, uprofessionelle eller ulovlige 
formål. Det er tilladt i begrænset omfang, 
at du bruger fx din bærbare computer eller 
telefon til personligt brug (for eksempel for 
at tjekke nyhederne), men sørg for, at du 
følger vores kerneværdier, og at dit brug ikke 
påvirker dit arbejde eller vores virksomhed.  
Du kan få yderligere oplysninger i vores Politik 
om acceptabelt brug. Vær opmærksom på, 
at alle de informationer, du opretter, deler, 
gemmer eller henter til vores systemer tilhører 
Fortive, og vi kan kontrollere netværk og 
systemer for at sikre overholdelse af vores 
politikker.
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Virksomhedsaktiver

Beskyt vores informationsaktiver. Vær 
omhyggelig med alle vores informationer – 
skriftlige, mundtlige såvel som elektroniske. 
Brug dem i henhold til vores politikker, og 
sæt dig ind i de standarder, der gælder 
persondata, fortrolige oplysninger og 
immateriel ejendom.

Hvad ville du gøre?  
Du gik hen til en kollega for at spørge 
ham om noget og bemærkede, at 
han sad og så på et websted med 
pornografisk indhold. Din kollega 
ser dit overraskede ansigtsudtryk og 
siger, at du ikke skal bekymre dig. Det 
gør han kun en gang i mellem, og han 
deler dem aldrig med andre. Er det i 
orden? 

Nej. Vores systemer må aldrig bruges 
til at gå ind på upassende websteder 
eller informationer. Fortæl det til 
din chef eller tilsynsførende eller på 
vores hotline Skal du sige til!

Få mere at vide
Fortives politik om acceptabelt brug
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Sæt dig ind i, hvad der er fortroligt. Fortrolige 
oplysninger kan antage mange former fx: 

 Oplysninger om vores virksomhed 
– som fx produktudvikling, 
produktspecifikationer og 
designs, kundefortegnelser og 
forretningsplaner

 Personoplysninger – som fx adresser, 
telefonnumre, kreditkortnumre, 
personalegoder, løn eller 
ansættelsesform (se under afsnittet 
Beskyttelse af personoplysninger  
& data for at få mere at vide)

 Oplysninger om eller modtaget fra 
andre virksomheder, som vi har aftalt 
skal være fortrolige

Fortrolige oplysninger og immateriel ejendom 

Vores forpligtelse. Det er oplysninger, der driver alle aspekter af vores virksomhed, og de er 
med til, at vi kan blive ved med at være strategiske og konkurrencedygtige på markedet – vi 
ved, at vi er forpligtet til at beskytte disse oplysninger. 

Handlinger i hverdagen. Vi er opmærksomme på – og bevidste om – at vi skal beskytte vores 
egne informationsaktiver såvel som de informationsaktiver, som vi er blevet betroet af andre. 

Tag sikkerhedsregler. Rubricér fortrolige 
oplysninger i henhold til vores politikker, så 
andre forstår, hvor følsomme de er. Inden du 
videregiver fortrolige oplysninger til andre 
(internt og eksternt i Fortive), skal du sikre dig, at: 

• Du har tilladelse til at videregive dem

•  Du videregiver dem til nogen, som har 
tilladelse til og et forretningsmæssigt 
behov til at se dem

•  Du begrænser mængden af oplysninger 
til det, der er nødvendigt

•  Alle de tredjeparter, du videregiver 
dem til, har underskrevet en 
fortrolighedsaftale 

 Omtal aldrig fortrolige virksomhedsoplysninger 
på offentlige steder såsom elevatorer, fly eller 
restauranter, hvor andre har mulighed for at 
overhøre samtalen.
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Fortrolige oplysninger og immateriel ejendom

Beskyt det, der gør os til det, vi er: 
Opfindelser, ideer, softwarekoder, 
forretningshemmeligheder og originalt 
arbejde, som vores medarbejdere har skabt – 
vores immaterielle ejendom – repræsenterer 
mange års innovativ tænkning og store tids- 
og ressourcemæssige investeringer. Følg 
de politikker og procedurer, vi har sat i værk 
for at kunne identificere og beskytte dem. 
Dit ansvar om at beskytte vores immaterielle 
ejendom gælder også al immateriel ejendom, 
som vores forretningspartnere og andre 
tredjeparter har givet os – hav respekt 
for deres arbejde, og sørg for aldrig at 
misligholde deres rettigheder.

Få mere at vide
Politik om immateriel ejendom

Hvad ville du gøre?  
Du har kun arbejdet kort tid hos 
Fortive, men du har et grundigt 
kendskab til markedsføringen pga. dit 
arbejde hos din tidligere arbejdsgiver. 
Er det i orden, at du videregiver din 
viden til dit nye team? 

Hvis det drejer sig om fortrolige 
oplysninger, er det ikke i orden. Du 
har pligt til at beskytte din tidligere 
arbejdsgivers fortrolige oplysninger 
på samme måde, som du har pligt 
til at beskytte Fortives oplysninger, 
hvis du forlader virksomheden. Men 
det skal dog siges, at du gerne må 
anvende generel viden og kendskab, 
som du har tilegnet dig i årenes 
løb, som ikke er fortrolig. Hvis du 
har spørgsmål, skal du kontakte dit 
OpCo eller Fortives juridiske afdeling 
eller overholdelsesteamet.

“Immateriel ejendom” 
omfatter: 

• Patenter
• Varemærker
• Ophavsrettigheder
• Forretningshemmeligheder
• Data/dataanalyser

Medmindre oplysningerne er 
offentliggjorte, og/eller der er givet 
særlig tilladelse, ejer Fortive alle 
produkter (herunder ideer, processer, 
opfindelser og forbedringer), som du 
udvikler eller designer eller forventes 
at udvikle eller designe (1) i forbindelse 
med dit arbejde hos os, (2) hvis det 
har relation til teknologi, som nogen af 
Fortives virksomheder er i gang med at 
udvikle eller sælge, eller (3) hvis Fortives 
ressourcer anvendes.
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Beskyttelse af 
personoplysninger  
& data

Vores forpligtelse. Vi respekterer andres 
persondata og er forpligtet til at beskytte 
dem mod uretmæssig videregivelse og 
databrud. 

Handlinger i hverdagen. Vi overholder 
lovgivning om databeskyttelse 
og -sikkerhed i de lande, vi driver 
virksomhed, og er transparente i 
forbindelse med hvordan, vi behandler 
persondata. Vi er fleksible og samarbejder 
om at udvikle procedurer, der opfylder de 
nye krav om databeskyttelse.
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Hvad er “persondata”?

Alle oplysninger, der kan identificere en 
person direkte eller indirekte fx:
• Navn
• Adresse
• E-mail eller IP-adresse
• Telefonnummer
• Bank- eller kreditkortoplysninger
• Helbredsinformationer 
•  Oplysninger om personalegoder, løn 

eller performance

Beskyttelse af personoplysninger & data

Sæt dig ind i, hvad der kræves. Love 
og bestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger (herunder EU 
persondataforordning - GDPR - General 
Data Protection Regulation) og vores 
politikker beskriver, hvordan persondata skal 
indsamles, anvendes, overføres, opbevares 
og bortskaffes på korrekt vis. Hvis du arbejder 
med persondata, skal du sikre dig, at du ved, 
hvad der kræves, og behandle dem meget 
omhyggeligt. Du skal bl.a.:

•  Kun indsamle data via lovlige og 
retvisende metoder, og, hvis det er 
relevant, med personens viden 

•  Kun anvende oplysningerne til lovlige 
forretningsmæssige og godkendte 
formål

•  Ikke indsamle flere oplysninger, end der 
er behov for til en opgave

•  Kun videregive oplysningerne til 
personer – internt i Fortive eller eksternt 
– som er godkendt til at se dem, 
og kun i henhold til loven. Tag flere 
forholdsregler, hvis data skal udleveres 
til en tredjepart, der er ansat til at 
understøtte dit arbejde. 

•  Brug de nødvendige sikkerhedsregler 
til at beskytte persondata mod risiko for 
tab eller uretmæssig brug, ændringer, 
destruktion eller videregivelse

 Indberet straks formodet dataovertrædelse. 
Hvis du tror, at persondata er blevet anvendt, 
tilgået eller videregivet uretmæssigt, skal 
du straks indberette det til din chef eller 
tilsynsførende eller på vores hotline Skal du 
sige til!

38INDHOLD SKAL DU SIGE TIL! SØG

VORES VIRKSOMHED

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Få mere at vide
Meddelelse om beskyttelse af 
persondata

Hvad ville du gøre?  
Du arbejder med account management 
og fører tilsyn med fakturering 
og kreditkorttransaktioner. Da du 
behandler papirdokumenter, er 
du omhyggelig med at lægge alle 
dokumenter med persondata i samme 
bunke på dit skrivebord, som dækkes 
til med et papir, hvor der står "Til 
makulering". 

Èn gang om ugen tager du bunken 
og lægger den i den sikrede 
makuleringsbeholder, så du er sikker på, 
at papirerne bliver bortskaffet korrekt. 
Opfylder du din forpligtelse om at 
beskytte persondata? 

Sandsynligvis ikke. Medmindre du 
har eget kontor, som du låser af hver 
gang, du forlader kontoret, vil disse 
oplysninger være synlige for andre ... 
og sårbare over for en overtrædelse af 
sikkerheden. 

Hvis du skal opfylde din forpligtelse, 
skal du låse oplysningerne 
ind på et aflukket sted på dit 
arbejdsområde eller straks skaffe dig 
af med oplysningerne i den sikrede 
makuleringsbeholder. 

Beskyttelse af personoplysninger & data
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Cybersikkerhed 

Vores forpligtelse. Teknologiske 
applikationer og internetforbindelse 
har større betydning end nogen sinde 
tidligere. Og de risici, der er forbundet 
hermed har aldrig været større. Vi ved, 
at vi har pligt til at beskytte vores data, 
netværk og systemer. 

Handlinger i hverdagen. Vi er proaktive. 
Da vi anvender teknologi til innovation 
og effektivisering i vores arbejde, følger vi  
FBS, udnytter vores redskaber til at have 
de rigtige sikkerhedsregler på plads og 
er påpasselige over for situationer,der vil 
kunne udsætte Fortive for cyberangreb. 
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Cybersikkerhed

Kend de risici, der kan gå ud over vores 
omdømme. Hvis du klikker på et mistænkeligt 
link, skriver en adgangskode på en 
huskeseddel, ikke opdaterer antivirus-software 
– det er blot nogle få eksempler på, hvordan 
der kan ske hacking og overtrædelser. 
Den bedste måde, du kan beskytte vores 
systemer på, er ved at følge vores politikker, 
bruge din sunde fornuft og følge god 
cybersikkerhedspraksis:

•  Opret stærke adgangskoder, og undlad 
at fortælle dem til andre, selvom de 
spørger

•  Sørg for fysisk beskyttelse af 
informationer og hardware, som du har 
ansvar for

•  Gå kun ind på vores netværk via 
godkendte programmer og enheder 

•  Opdatér dine systemer, browser og 
antivirussoftware – opdatér dem, når 
Fortives informationssikkerhedsteam 
beder dig om det

• Pas på:

 »  Hvad du klikker på – vær opmærksom 
på phishing-svindel

 »  Hvad du videregiver til andre – sørg 
for at kryptere fortrolige oplysninger

 »  Hvad du downloader – hold dig 
fra mistænkelige filer, software 
og e-mails, der kan indeholde 
ondsindede koder

Vær cyberbevidst. Hvis du har spørgsmål 
om, hvordan du beskytter dine enheder, 
eller hvis du opdager mistænkelige 
aktiviteter, skal du straks informere Fortives 
informationssikkerhedsteam om det ved at 
sende en e-mail til FIST@fortive.com. 

Få mere at vide
Fortives politik om acceptabelt brug

Fortives politik om 
hændelsesberedskab

Hvad ville du gøre?  
Du modtager en e-mail, der angiver, 
at der er usædvanlig login-aktivitet på 
din arbejdskonto. Du kan ikke se på 
e-mailen, om den er sendt fra din IT-
afdeling, men der er et link i e-mailen, 
som du kan klikke på for at få flere 
oplysninger. Hvad skal du gøre? 

Lad være med at klikke på 
linket. Det kan være phishing-
svindel, hvor nogen forsøger 
at få følsomme informationer 
om dig eller at få adgang til 
vores virksomhedssystemer. 
Send den mistænkelige mail 
som vedhæftet fil til Fortives 
informationssikkerhedsteam på 
FIST@fortive.com. De vil fortælle dig, 
hvordan du skal forholde dig. Selvom 
en e-mail ser korrekt ud, skal du altid 
tjekke den, inden du klikker på et link. 
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Vores forpligtelse. Vi har alle interesser, 
aktiviteter og relationer ud over vores 
arbejde, men vi lader dem ikke påvirke de 
forretningsbeslutninger, vi foretager som 
medarbejdere hos Fortive.

Daglige handlinger. Vi er transparente i 
forbindelse med situationer, der vil kunne 
sætte vores egne, en nær vens eller et 
familiemedlems interesser i konflikt med 
Fortives interesser, og vi sikrer os, at der 
ikke vil kunne stilles spørgsmålstegn ved de 
handlinger, vi udfører på Fortives vegne.

Interessekonflikter
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INDHOLD HOTLINE SIDST SETE SIDE 43

Interessekonflikter
Vær proaktiv. Den måde, man bedst 
undgår interessekonflikter på, er ved at 
kende og undgå de situationer, hvor de kan 
forekomme. Det er umuligt at angive alle 
potentielle konflikter, men her er nogen af 
de mest almindelige: 

•  Man har en økonomisk interesse i 
en virksomhed, som køber fra eller 
sælger til Fortive 

•  Man udfører et andet job for en 
konkurrent eller en virksomhed, som 
har forretningsaktiviteter med eller 
ønsker at have forretningsaktiviteter 
med Fortive og Fortives kunder.

•  Man har en position hos Fortive, 
der giver mulighed for, at man 
kan ansætte, forfremme, vejlede 
eller påvirke familiemedlemmers 
karrierebeslutninger 

•  Man udnytter sin position hos Fortive 
til at få personlige fordele, der ikke er 
til rådighed for alle medarbejdere, fx 
en særlig rabat eller et lån

•  Man bruger Fortives ejendom, 
ressourcer eller informationer til 
personlige interesser eller udnytter 
selv en mulighed, der reelt er Fortives

•  Man indtager en rolle som leder eller 
rådgiver i en anden virksomhed, der 
påvirker ens forpligtelser over for 
Fortive

•  Man har et romantisk forhold til en 
person, man vejleder, eller man har 
på anden vis indflydelse på dennes 
performance-evaluering og/eller løn

Videregivelse. Hvis du mener, at der kan 
være tale om en interessekonflikt, eller noget, 
der kunne opfattes sådan, skal du være åben, 
transparent og proaktiv ved straks at drøfte 
situationen med din chef. De fleste konflikter 
kan undgås eller løses, hvis der straks 
informeres om dem. Hvis man imidlertid 
undlader at omtale en reel eller potentiel 
konflikt, kan det føre til tillidsbrud og gøre 
situationen værre, end den er.

Hvad er en 
“interessekonflikt”? 

Der kan være tale om en 
interessekonflikt, hvis dine personlige 
interesser (eller et familiemedlems 
interesser) påvirker – eller bare ser ud til 
at kunne påvirke – Fortives interesser.
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Interessekonflikter

Spørg dig selv:

Ja. Denne mulighed skaber en potentiel 
interessekonflikt. Selvom du ikke selv har 
kontrol over, om vi udfører forretninger med 
denne leverandør, så vil du ved at arbejde 
for begge parter stå i en situation med delt 
loyalitet mellem Fortive og leverandøren. 
Hvis du arbejder for leverandøren “ved 
siden af”, kan det påvirke vores relationer 
til den leverandør og få andre til at stille 
spørgsmålstegn ved, om du kan foretage 
objektive forretningsbeslutninger på Fortives 
vegne. Du skal altid huske på, at hvis noget 
kan opfattes som en konflikt, kan det være 
lige så skadeligt for vores omdømme som en 
reel konflikt. Måske kan du og din chef enes 
om retningslinjer, der kan gøre, at du gerne 
må påtage dig dette ekstra arbejde, men du 
skal spørge først. 

Hvad ville du gøre?
En af dine leverandører spørger dig, 
om du kunne tænke dig at udføre 
lidt arbejde “ved siden af.” Du kunne 
godt bruge pengene og kunne 
udføre arbejdet efter arbejdstid, så 
det ikke ville påvirke dit arbejde hos 
Fortive. Skal du bede om råd, inden 
du accepterer jobbet?

Kunne denne situation påvirke mit ansvar over for Fortive på 
negativ vis, eller kan det virke sådan?

Vil andre kunne anse det for at være en konflikt?

Kunne det se ud til at påvirke de beslutninger, jeg tager på 
Fortives vegne?

Hvis svaret til bare ét af disse er “ja” eller “jeg er ikke sikker,” kan der være tale om en 
potentiel konflikt, og du skal kontakte din chef eller tilsynsførende eller gå ind på Skal du 
sige til!, inden du går videre.
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Økonomiske & regnskabsmæssige registreringer 

Vores forpligtelse. Vi ved, at nøjagtige og fyldestgørende registreringer ikke blot er basis for 
gode forretningsbeslutninger men også er med til at bevare tilliden fra investorer, myndigheder 
og andre interessenter. 

Handlinger i hverdagen. Ved konsekvent at opfylde vores mål og levere resultater påtager vi 
os ansvar for at dokumentere informationer korrekt og give et klart og fuldendt billede af alle 
transaktioner. 

Før ærlige og nøjagtige registreringer. Det 
er ikke kun økonomiafdelingens ansvar at 
sørge for at have korrekte registreringer. 
Det gælder alle medarbejdere. Følg vores 
politikker, procedurer og interne kontroller, og 
sørg for at få godkendelse og understøttende 
dokumentation, hvis det er påkrævet.

Hvis du er beskæftiget med forberedelse 
af økonomiske eller regnskabsmæssige 
registreringer for Fortive, skal du overholde 
alle gældende juridiske og lovbestemte krav 
og angive rigtige, retvisende, nøjagtige og 
rettidige oplysninger. 

Hold dig til dine beføjelser. Der er særlige 
procedurer, der definerer beføjelser 
til at underskrive dokumenter og 
anvende midler, og som understreger de 
kontrolforanstaltninger, der er nødvendige 
for at drive vores virksomheder effektivt. Hvis 
du ikke er sikker på, om du har beføjelse til 
at underskrive et dokument eller handle på 
Fortives vegne, skal du først anmode om en 
godkendelse.
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Økonomiske & regnskabsmæssige registreringer

Administrér registreringer med omhu. Vores 
politikker om dokumentstyring beskriver, 
hvordan oplysninger skal opbevares, 
administreres, opbevares og bortskaffes. 
Brug kun virksomhedsunderstøttede 
platforme og systemer til kommunikation 
om dit arbejde. Undgå at destruere 
dokumenter, som er omfattet af krav om 
dokumentationsopbevaring. Hvis du bliver 
bedt om at ændre dokumenter, skal du drøfte 
anmodningen med din chef eller en anden 
leder og sikre dig, at det kun drejer sig om 
rettelse af en eksisterende fejl. 

Vær opmærksom. Gå ind på Skal du sige til!, 
hvis du ser eller har mistanke om:

• Udeladelser

•  Ukorrekte, upræcise, ufuldstændige eller 
vildledende registreringer

•  Manglende registreringer (“uden for 
regnskabet” eller “skjulte”) midler eller 
aktiver

•  Salg eller omkostninger, der er flyttet 
rundt på tidsmæssigt for at forbedre 
eller skjule resultater

• Ændringer i dokumenter 

Samarbejd under kontroller og 
undersøgelser. Forsøg aldrig at lægge pres på, 
manipulere eller vildlede interne eller eksterne 
regnskabsfolk, revisorer eller undersøgere, 
som er bemyndiget til at gennemgå Fortives 
regnskaber og registreringer.

Vores “registreringer” 
omfatter: 

• Rejse- og udlægsrapporter
• Timesedler
• Sikkerhedsrapporter
•  Produktions- eller 

kvalitetsregistreringer
• Årsregnskaber
• Salgsrapporter
• Lønningsdokumenter
• Kontrakter eller købsordrer
• Kvitteringer for gaver
• Forsendelsesdokumenter

Hvad ville du gøre?  
Din chef beder dig om at ændre 
oplysninger i en faktura, men hun giver 
dig ikke den dokumentation, der er 
påkrævet for at foretage ændringen. 
Hvad skal du gøre? 

Du er forpligtet til at være ærlig og 
nøjagtig og bogføre registreringer på 
en måde, der afspejler transaktionen 
på ærlig og nøjagtig vis. Hvis du føler 
dig tryg ved at gøre det, så bed din 
chef om at få den dokumentation og 
begrundelse, der er påkrævet, for at 
du kan foretage ændringen. Du kan 
også indberette det til dit Opco eller 
Fortives HR-afdeling, juridisk afdeling 
eller afdeling for overholdelse, 
økonomiafdelingen eller på vores 
hotline Skal du sige til! Det er vigtigt, 
at dette bliver gjort rigtigt. 
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Insiderhandel 

Vores forpligtelse. Som medarbejdere hos Fortive har vi sandsynligvis viden om væsentlige, 
ikke-offentlige oplysninger (“insiderviden”) om vores virksomhed eller andre virksomheder, vi 
samarbejder med, men vi må aldrig bruge eller videregive den form for oplysninger for at opnå 
en urimelig fordel. 

Handlinger i hverdagen. Vi må ikke handle (købe eller sælge værdipapirer) – eller give tips til 
andre om at handle – på grundlag af insiderviden.

Hav viden om, hvad du skal beskytte. 
Insiderviden er alle oplysninger om Fortive eller 
vores kunder eller forretningspartnere, der ikke 
er offentligt tilgængelige og som, hvis de bliver 
offentliggjorte, kan have indflydelse på, om en 
investor køber eller sælger værdipapirer. Hvis man 
gør brug af sådanne oplysninger for at handle 
værdipapirer, kaldes det insiderhandel, og det er 
ulovligt. Du skal vide, hvilke slags oplysninger, der 
anses for at være insiderviden, og du skal beskytte 
dem på samme måde, som du ville beskytte alle 
andre slags fortrolige oplysninger.

Lad være med at handle værdipapirer, lad 
være med at give tips til andre. Hvis du er i 
besiddelse af insiderviden om en virksomhed 
(vores eller andres):

•  Lad være med at købe eller sælge 
værdipapirer på grundlag af disse 
oplysninger

•  Lad være at give tips til andre, så de 
kan købe eller sælge værdipapirer på 
grundlag af disse oplysninger

•  Lad være med at videregive disse 
oplysninger til kolleger, medmindre der 
foreligger et berettiget behov for, at de 
kender dem

•  Lad være med at videregive oplysningerne til 
familie, venner eller andre uden for Fortive

•  Spørg, inden du handler værdipapirer, hvis 
du ikke er sikker på, om dine oplysninger 
kan anses for at være insiderviden

Tag særlige forholdsregler. Visse 
medarbejdere hos Fortive og visse typer 
transaktioner med værdipapirer er omfattet 
af "blackout"-perioder og yderligere 
handelsrestriktioner – sæt dig ind i reglerne, 
inden du handler værdipapirer

Insiderviden omfatter 
ikke-offentlige 
oplysninger om:

• Økonomiske resultater
• Økonomiske prognoser
• Nye produkttilbud
• Strategiske forretningsplaner
•  Potentielle fusioner, køb eller salg af 

virksomheder
• Ændringer i den øverste ledelse
•  Større sagsanlæg eller retssager under 

behandling 
•  Efterforskning og forespørgsler fra 

myndighedernes side
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Få mere at vide
Politik om insiderhandel

Hvad ville du gøre?  
Du har været til et møde med 
ledelsen, hvor der var én, 
der nævnte en eventuel ny 
virksomhedsovertagelse. Du fortalte 
din partner om det under en middag, 
men sagde, at han ikke måtte fortælle 
det til andre. Har du gjort noget 
forkert? 

Ja. Insiderviden må ikke videregives 
til andre, heller ikke til familie og 
venner. Hvis din partner handler 
værdipapirer på grundlag af disse 
oplysninger – eller videregiver 
oplysningerne til en anden, og de 
foretager en handel – kan det være, 
at både du og din partner overtræder 
vores politikker og lovgivning om 
insiderhandel.

Insiderhandel
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Ekstern kommunikation – Medier & sociale medier 

Vores forpligtelse. Vi ved, at al verbal, skriftlig og elektronisk kommunikation om Fortive har 
indvirkning på vores omdømme og vores brand, så vi skal sikre os, at de meddelelser, vi sender, 
er tydelige, nøjagtige og overensstemmende. 

Handlinger i hverdagen. Vi henviser eksterne spørgsmål og anmodninger om kommentarer eller 
informationer til virksomhedens talspersoner, som er udpeget til at udtale sig på Fortives vegne. 

Sæt dig ind i, hvem du skal kontakte. Overlad det til eksperterne – medmindre du er 
virksomhedens officielle talsperson, skal du ikke udtale dig på Fortives vegne. Henvis 
forespørgsler til den relevante ressource.

Henvis spørgsmål: Til:

Fra medierne Fortive Coporate Investor 
Relations team

Fra investorer, analytikere 
eller aktionærer

Fortive Coporate Investor 
Relations team

Fra myndighederne (om ikke-
rutinemæssige anliggender)

Fortives juridiske rådgiver eller 
Chief Compliance Officer

Om at holde tale eller  
deltage i et arrangement Fortives kommunikationsafdeling
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Få mere at vide
Politik om videregivelse af oplysninger

Politik om sociale medier

Hvad ville du gøre?  
Du læser en artikel online og opdager, 
at den indeholder urigtige oplysninger 
om Fortive. Du overvejer at skrive 
i kommentarfeltet for at rette de 
forkerte oplysninger – vil det være i 
orden at gøre det? 

Nej. Selvom dine hensigter er 
gode, så er det kun godkendte 
personer, der må udtale sig på 
Fortives vegne. Fortæl til din chef 
eller Fortive Investor Relations eller 
kommunikationsafdeling om artiklen, 
så godkendte personer kan svare. 

Vær ansvarlig ved brug af sociale medier. 
Brug altid din sunde fornuft, og følg 
vores politikker, når du bruger online-
kommunikation (herunder brugerfora, blogs, 
chat rooms, opslagstavler og andre sociale 
medier). Husk:

•   At beskytte fortrolige oplysninger om 
Fortive og fortrolige oplysninger, andre 
har overdraget til os

•   Aldrig at skrive indlæg, der kan være 
diskriminerende, eller der kan udgøre 
en trussel, intimidering, ulovlig chikane 
eller mobning

•   At angive tydeligt – hvis du 
kommenterer noget om vores 
virksomhed online – at dine 
synspunkter er dine egne og ikke 
repræsenterer Fortive

Ekstern kommunikation – Medier & sociale medier
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Samspil med offentlige myndigheder 

Vores forpligtelse. Vi ved, at samarbejde med offentlige myndigheder er kompliceret og 
lovgivningsmæssigt meget omfangsrigt. 

Handlinger i hverdagen. Vi forstår vores pligt til at kende og overholde de krav, der gælder ved 
myndighedsanskaffelser og kontrakter, og at vi skal leve op til de allerhøjeste krav.

Vær en god partner. Offentlige myndigheder 
rundt omkring i verden er store kunder – 
nøglen til, at vi kan bevare dem som kunder, 
er gennemsigtighed, ansvarlighed og 
åbenhed. Krav til anskaffelser og aftaler kan 
variere i henhold til land og branche. Følg 
alle gældende regler der, hvor du driver 
virksomhed, og sørg for, at leverandører og 
tredjeparter, der arbejder på dine vegne, også 
følger dem. Dette gælder for alle kontrakter 
med offentlige myndigheder: 

•  Der skal være integritet ved offentlige 
indkøb i form af retfærdig og etisk 
konkurrence under licitations- og 
forhandlingsprocedurerne – forsøg 
aldrig at få oplysninger eller at påvirke 
resultatet på uretmæssig vis

•  Beskyt al ejendom og alle følsomme 
oplysninger, som vi har fået overdraget

•  Sørg for, at påkrævet kvalitetstestning, 
inspektioner eller programmer er udført 
på rette vis og veldokumenteret

•  Sørg for, at alle præsentationer, 
rapporter, data og andre redegørelser, 
som du videregiver på Fortives vegne, 
er nøjagtige og sandfærdige

•  Vær opmærksom på – og sig til i tilfælde 
af – svindel, spild eller misbrug
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Konkurrér på rette vis. Stort set alle lande har 
love, der forbyder bestikkelse og korruption, 
og lovgivningen i mange lande gælder 
globalt. Overtrædelser kan medføre retssager, 
betydelige bøder (for både Fortive og dig) og 
til og med fængsel. Du må ikke tilbyde eller 
modtage noget af værdi, hverken direkte 
eller indirekte (via en tredjepart) for at opnå 
en uretmæssig fordel for dig selv eller for 
Fortive. Vi tillader ikke facilitating payments 
(smørelse) for at fremskynde en tilladelse, 
licens eller handling fra myndighederne. Du 
kan få yderligere oplysninger under afsnittet 
Bekæmpelse af bestikkelse og korruption.

Få mere at vide
Fortives koncernpolitik om 
bekæmpelse af korruption

Hvad ville du gøre?  
Når du arbejder med kontrakter 
med offentlige myndigheder, skal du 
udføre sikkerhedsinspektioner flere 
gange, men der har aldrig været fejl 
på det instrument, du er ved at teste, 
så det synes unødvendigt at foretage 
flere kontroller. Er det i orden at 
springe én af inspektionerne over for 
at spare tid og penge? 

Nej. Du må aldrig antage, at det 
ikke er nødvendigt at følge et krav. 
Du skal altid overholde de krav, 
der er anført i licitationer eller 
kontrakter, og medmindre du har 
fået dokumenteret godkendelse af 
vores kunde om andet, må du aldrig 
springe en påkrævet inspektion over.

Samspil med offentlige myndigheder

52INDHOLD SKAL DU SIGE TIL! SØG

VORES AKTIVITETER MED OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Lobbyisme 

Vores forpligtelse. Som virksomhed kommer vi nogen gange i kontakt med valgte 
embedsmænd i forbindelse med offentlige politiske anliggender – det sker altid i 
overensstemmelse med vores kerneværdier og adfærdsstandarder, og vi videregiver alle 
relaterede aktiviteter og udgifter som påkrævet.

Handlinger i hverdagen. Vi ved, at der gælder specifikke regler i forbindelse med lobbyisme, 
og som medarbejder er det ikke tilladt at deltage i denne type aktivitet uden først at have fået 
skriftlig godkendelse fra den relevante ressource i virksomheden.

Kend dine forpligtelser. Hvis du har kontakt 
med politiske beslutningstagere for at 
igangsætte lovgivningsmæssige handlinger, 
kan det blive anset for at være lobbyisme, 
og i så fald er der visse krav, der skal være 
opfyldt. Hvis du bliver bedt om at indgå i 
denne type aktivitet for Fortive, skal du først 
have en skriftlig godkendelse fra Fortives 
juridiske rådgiver og fra Investor Relations 
og kommunikationsafdelingen. Hvis et OpCo 
beder dig om det, skal du først have en 
skriftlig godkendelse fra dit OpCos juridiske 
rådgiver og kommunikationsafdeling såvel 
som fra Fortives juridiske afdeling. 

Medmindre du er specifikt godkendt til det, 
må du ikke indgå i nogen form for lobbyisme 
på Fortives vegne. 

Hvad er “lobbyisme”?

Kommunikation med en offentligt 
ansat med den hensigt at påvirke love, 
bestemmelser, politikker eller regler – 
eller foretage undersøgelser eller andre 
aktiviteter med den hensigt at forberede 
kommunikation med en offentligt ansat.
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Besøg, inspektioner og kontroller på arbejdsstedet 

Vores forpligtelse. Vi er forpligtet til at samarbejde i forbindelse med alle rimelige anmodninger 
fra offentlige myndigheder eller kontrolorganer.

Handlinger i hverdagen. Vi er åbne og transparente i vores interaktioner og 
forretningstransaktioner.

Direkte anmodninger til den relevante 
ressource. Hvis du modtager en forespørgsel 
fra en offentligt ansat eller et offentligt 
organ, skal du straks kontakte dit OpCo eller 
Fortives juridiske afdeling eller  afdelingen for 
overholdelse for at få hjælp. 

Samarbejd fyldestgørende. Hvis du får stillet 
spørgsmål som en del af en undersøgelse 
eller kontrol, er det din pligt at samarbejde 
og give sandfærdige oplysninger. Sørg for 
først at få godkendt sådanne anmodninger 
af den juridiske afdeling eller afdelingen for 
overholdelse, og følg disse retningslinjer: 

•  Giv altid sandfærdige, præcise og 
fuldstændige oplysninger

•  Du må aldrig vanskeliggøre, hindre eller 
uretmæssigt påvirke en kontrol eller 
undersøgelse

•  Du må aldrig lyve eller afgive urigtige 
eller vildledende redegørelser – hverken 
skriftligt eller mundtligt

•  Forsøg aldrig at overtale andre til at give 
urigtige eller vildledende oplysninger

Få mere at vide
Manuelt arbejde og standardarbejde 
i forbindelse med uanmeldte 
undersøgelser og ransagninger fra 
myndighedernes side

Hvad ville du gøre?  
Du har lige erfaret, at din arbejdsplads 
vil få besøg af en offentligt ansat som 
en del af en undersøgelse, og en 
kollega foreslår, at du gennemgår og 
destruerer gamle filer. Vil det være en 
god ide? 

Nej. Hvis “gamle filer” på nogen 
måde kan have noget at gøre med 
den kommende undersøgelse, må 
du ikke destruere dem – og selvom 
de ikke umiddelbart har noget med 
sagen at gøre, skal du tale med dit 
OpCo eller Fortives juridiske afdeling 
eller afdelingen for overholdelse, 
inden du destruerer filer, så det ikke 
ser ud til, at de er blevet destrueret 
på grund af den forestående 
undersøgelse. Du skal også sørge for, 
at juridisk afdeling eller afdelingen 
for overholdelse får besked om din 
kollegas instruktioner, så de kan 
gribe ind, inden det dårlige råd bliver 
videregivet til andre. 
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Vores forpligtelse. Som virksomhed 
opfordrer vi medarbejderne til at tage  
aktivt del i deres lokalsamfund, og vi 
respekterer deres støtte til politiske  
og velgørende formål.

Handlinger i hverdagen. Som  
medarbejdere ved vi, at vores støtte 
til politiske og velgørende formål er et 
personligt anliggende – det gælder også 
vores egne donationer og frivilligt arbejde.  
Vi udfører ikke politiske aktiviteter på 
arbejdet, og politiske aktiviteter har ingen 
indflydelse på vores arbejde.

Politiske og velgørende 
aktiviteter
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Politiske og velgørende aktiviteter

Giv din support på ansvarlig vis. Hos Fortive 
ønsker vi at gøre verden til et bedre sted 
at leve, og det starter ofte i vores egen 
baghave som fx vores Day of Caring. Udover 
virksomhedsorganiserede arrangementer, 
skal du, hvis du stiller dig til rådighed – eller 
donerer til – specifikke formål eller politiske 
kandidater, gøre det i din fritid og anvende 
dine egne ressourcer – ikke Fortives. Sørg for, 
at dine aktiviteter er lovlige, og bed ikke dine 
kolleger om at involvere sig i dine personlige 
politiske eller velgørende aktiviteter. 

Udtal dig og donér i dit eget navn. Vi støtter 
ikke og donerer ikke som virksomhed 
specifikke politiske kandidater eller formål, 
så du må aldrig give en donation på Fortives 
eller dit OpCos vegne og kan ikke forvente at 
få tilbagebetalt personlige donationer. Du skal 
desuden huske på, at hvis du viser din støtte 
til fordel for et formål eller en kandidat, må du 
ikke udtale dig eller handle på Fortives vegne –  
gør det helt klart, at det kun er dine egne 
synspunkter, du giver udtryk for.

Det forhindrer dig ikke i at drøfte dine 
arbejdsforhold eller engagere dig i andre 
lovbeskyttede aktiviteter.

Hvad ville du gøre?  
Din chef er meget åben om hendes 
støtte til en lokal politisk kandidat. Hun 
fortæller dit team om et fundraising-
arrangement næste weekend, og hun 
inviterer hele teamet. Du har ikke lyst 
til at deltage, men er bange for, at det 
vil få negative følger for dig. Hvad skal 
du gøre? 

Du er bestemt ikke forpligtet til at 
deltage i dette arrangement og 
heller ikke til at støtte den kandidat, 
din chef støtter. Din chef burde 
ikke sætte dig og dit team i en 
sådan situation. Det er en meget 
upassende invitation. Fortæl hende, 
at du ikke har det godt med denne 
invitation. Hvis hun presser dig til at 
deltage, så sig fra, og fortæl om dine 
betænkeligheder.

Hjælp os med at hjælpe 
andre. 

At udvise interesse er en del af vores 
kultur. Hvis du gerne vil hjælpe i dit 
lokalsamfund, tilbyder Fortive og dit 
OpCo en lang række muligheder for, at du 
kan involvere dig i lokale arrangementer 
og velgørenhed i dit område.
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Miljøbeskyttelse & bæredygtighed 

Vores forpligtelse. Vi er opmærksomme på de konsekvenser, vores virksomhed kan have på 
vores miljø. Vi anerkender også vores pligt til at beskytte miljøet ved at have en ren og effektiv 
drift og sørge for at fremme bæredygtig forretningspraksis.

Handlinger i hverdagen. Vi hylder den magt, vi har som enkeltpersoner – vi reducerer Fortives 
påvirkning af vores klode via vores daglige handlinger og ved at inspirere andre i vores teams til 
at gøre det samme.

Påtag dig din del. Sæt dig ind i, hvordan 
man skal anvende, kontrollere, transportere, 
opbevare og bortskaffe lovregulerede 
materialer. Og husk, at også materialer, 
der ikke er lovregulerede, skal håndteres 
på ansvarlig og bæredygtig vis. Hvis du 
samarbejder med vores forretningspartnere, 
så gør dem opmærksom på, at vi forventer, at 
de deler vores engagement i miljøbeskyttelse 
og bæredygtighed.

Pas på og spar på vores ressourcer. Brug 
vores engagement til løbende forbedringer i 
dit daglige arbejde. Hjælp os med at reducere 
de affaldsmængder, Fortive genererer, ved at 
genbruge eller tilbageføre ressourcer såsom 
bl.a. glasflasker, dåser, papir og plastik. Tænk 
på, hvordan du benytter ressourcer som fx 
vand og elektricitet, og spar på dem, når 
du kan. Hvis dit arbejde involverer salg af 
materialer eller køb af produkter, så tænk på 
bæredygtighed og vores CO2-fodspor, når der 
skal tages beslutninger.
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Miljøbeskyttelse & bæredygtighed

Hold øje med og indberet faresituationer. 
Vær opmærksom i dit daglige arbejde. 
Sørg for, at dine egne handlinger ikke 
skader miljøet, og hvis du ser eventuelle 
faresituationer, må du ikke ignorere dem. Sig 
fra øjeblikkeligt, hvis det involverer handlinger 
fra Fortives side eller fra en af vores 
forretningspartnere, så vi kan rette op på det. 

Vi tager ansvar 
Som en global virksomhed i vækst, 
lægger vi vægt på  virksomhedens 
sociale ansvar (CSR - Corporate Social 
Responsibility). Vores årlige CSR-rapport 
beretter i detaljer om vores bestræbelser 
på at gøre verden til et bedre sted at leve.

Hvad ville du gøre?  
Du har bemærket, at nogen kolleger 
håndterer kemiske stoffer på en måde, 
som, du mener, kan være farlig. Hvad 
skal du gøre? 

Sørg for, at din kontaktperson 
for miljømæssige sundheds- og 
sikkerhedsprocedurer er opmærksom 
på det, så der kan tages de fornødne 
forholdsregler. Fortæl dine kolleger 
om dine betænkeligheder, og mind 
dem om de procedurer, de skal følge 
ved korrekt bortskaffelse af kemiske 
stoffer. Når du viser, at du bekymrer 
dig, er du ikke blot en god rollemodel – 
du er med til at gøre vores verden til et 
bedre sted at leve. 

Få mere at vide
Fortives politik om sundhed og sikkerhedFortives politik om sundhed og sikkerhed
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Menneskerettigheder 

Vores forpligtelse. Vi lægger vægt på at beskytte menneskerettighederne og menneskelig 
værdighed i vores verden og har forståelse for og håndterer, hvordan vi påvirker dette i alle 
aspekter af vores virksomhed.

Handlinger i hverdagen. Vi vurderer den effekt, driften af vores virksomheder har på mennesker 
og lokalsamfundene og stræber efter at beskytte dem ved at følge de love, der beskytter 
arbejdere, forhindrer børnearbejde og sikrer retvisende ansættelsesprincipper.

Beskyt menneskerettighederne. Vi fremmer 
menneskerettighederne ved at arbejde 
for retvisende ansættelsesprincipper, løn 
og arbejdstider og forbyde krænkelse af 
menneskerettighederne som fx børnearbejde, 
tvangsarbejde og menneskehandel.

Samarbejd med ligesindede partnere. Vi 
ønsker ikke at have forretningsaktiviteter med 
leverandører eller forretningspartnere, som 
ikke beskytter menneskerettighederne. Hvis 
du er involveret i vurdering eller valg af vores 
forretningspartnere, skal du kende til deres 
omdømme i forbindelse med juridisk og etisk 
adfærd. 

Spørg dig selv – har denne partner tidligere været involveret i:

Krænkelse af menneskerettighederne?

Overtrædelse af arbejdsmarkedslovene?

Udnyttelse af børn eller brug af tvangsarbejde, menneskehandel eller børnearbejde?

Ignoreren af medarbejdernes sikkerhed?

Hvis du svarer “ja” eller “jeg er ikke sikker” til bare ét af disse spørgsmål, deler denne partner 
sandsynligvis ikke vore engagement i menneskerettigheder. Overvej at anvende en anden 
partner, eller søg hjælp hos din chef eller tilsynsførende eller gå ind på Skal du sige til!, hvis 
du har spørgsmål.
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Menneskerettigheder

Kontrollér vores partneres arbejde. Hvis du 
er ansvarlig for håndtering af vores relationer 
med vores forretningspartnere, skal du aktivt 
overvåge deres arbejde, være opmærksom 
på eventuelle overtrædelser af vores 
kerneværdier og vores standarder og straks 
sige fra, hvis du får viden om forseelser.

Få mere at vide
Fortives politik om bekæmpelse af 
menneskehandel

Fortives redegørelse om 
gennemsigtighed i supply chains

Hvad ville du gøre?  
Du har læst en historie i nyhederne 
om en leverandør, vi bruger for tiden, 
som er blevet anklaget for at have haft 
usikre arbejdsvilkår for nogle år siden. 
Bør du gøre noget på grundlag af 
denne historie? 

Ja. Fortæl straks om dine 
betænkeligheder. Vi ønsker ikke at 
købe materialer eller varer, der er 
produceret af en leverandør, der 
har været involveret i krænkelse af 
menneskerettighederne. Videregiv 
oplysningerne til din chef eller 
tilsynsførende, så vi kan undersøge 
sagen, lære partnerens nuværende 
praksis at kende og tage de relevante 
forholdsregler, hvis det er påkrævet.
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Vores fælles forpligtelse

Vi driver virksomhed med integritet. Sådan var det, da Fortive blev startet, og sådan er 
det i dag. Når vi gør det rigtige ved at handle i overensstemmelse med vores standarder og 
kerneværdier, opnår vi tillid og respekt hos hinanden, vores kunder, vores forretningspartnere 
og vores aktionærer. Din integritet/Vores succes er vores vinderformel og fælles forpligtelse.

Husk altid, at hvis du står over for en vanskelig situation, er du ikke alene. Tal med din chef eller 
tilsynsførende eller gå ind på vores hotline Skal du sige til! for at få svar og support. 

Det er vigtigt, at vi lever efter vores adfærdsstandarder i hverdagen, hvis vi skal nå vores fælles 
mål, som er at levere væsentlig teknologi for mennesker, som fremmer udvikling. Tak for din 
tilslutning til vores adfærdsstandarder og for, at I alle har bygget videre på Fortives omdømme 
som en virksomhed, der gør verden stærkere, sikrere og bedre. 

For dig. For os. For vækst.
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