
Alcoas 
integritetslinje

Våre etiske retningslinjer sørger for at Alcoa-verdiene settes ut i 
handling. Vi har alle ansvar for å si fra når vi opplever adferd eller 
handlinger som er i strid med disse retningslinjene. Du kan se 
retningslinjene på https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/
ethics-compliance/code-conduct. 

Her i Alcoa er vi 

opptatt av å etterleve 

verdiene våre, 

og disse legger 

grunnlaget for alt 

vi gjør og bidrar 

til å definere vår 

fremtidige suksess.

ROY HARVEY, CEO 

HVORDAN KONTAKTER JEG INTEGRITETSLINJEN?
Du kan bruke en av de fire metodene oppført under til å kontakte 
integritetslinjen:

Å   TELEFON:  
Ring gratisnummeret oppgitt under for ditt land

Land Nummer til integritetslinjen

Australia 1-800-00-2806

Brasil 0800-891-2552

Canada Engelsk: 800-346-7319 
Fransk: 866-269-7644

Kina 400-601-5382

Ungarn 0680982577

Island 800-8301

Italia 800-784-622

Nederland 0800-022-4053 
Kun for bruk av mobil: 0800-292-
9203

Norge 800-12-410

Spania 900-95-1247 
Kun for bruk av mobil: 900-822-547

Surinam Trinn 1: 156 
Trinn 2: 866-269-7649

Sveits 0800-56-4358

Saudi-Arabia 1-800-844-0846

USA 1-800-346-7319

Ring GRATIS hele døgnet

wwwwww   NETTSTED 
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/29154/
index.html

  E-POST:
Alcoa Ethics and Compliance Organization 
201 Isabella Street 
Pittsburgh, PA 15212  
United States of America

  E-POST: 
EthicsandCompliance@alcoa.com

https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/code-conduct
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  HVORFOR ER INTEGRITETSLINJEN VIKTIG?
Integritetslinjen er en funksjon du kan bruke når du 
trenger råd eller vil sende inn en bekymringsmelding. 
Når integritetslinjen brukes, er det med på å beskytte våre 
ansatte, kunder, leverandører og hele bedriften vår mot 
uønsket og skadelig adferd.

  ALCOAS RETNINGSLINJER SOM FORBYR 
GJENGJELDELSE

Alcoa har retningslinjer som forbyr gjengjeldelse. 
Ingen kan utøve gjengjeldelse mot deg fordi du stiller et 
spørsmål eller sender inn en bekymringsmelding i god tro. 
Hvis du opplever at du eller en av kollegene dine utsettes 
for gjengjeldelse, må du rapportere dette umiddelbart. 
Alcoa tar beskyldninger om gjengjeldelse alvorlig og vil 
etterforske forholdet umiddelbart. Hvis bedriften finner at 
gjengjeldelse har funnet sted, vil passende disiplinære tiltak 
bli truffet. Dersom falsk informasjon rapporteres gjennom 
integritetslinjen, kan disiplinære tiltak bli truffet mot den som 
rapporterer slik falsk informasjon. 

  HVA SKJER NÅR JEG SENDER INN EN 
RAPPORT?

Alle saker og bekymringsmeldinger som sendes inn via 
integritetslinjen sendes til et uavhengig selskap som 
umiddelbart retter dem mot vår E&C-organisasjon for 
oppfølging ved bruk av følgende prosedyrer: 

 � Rapportøren får en personlig kode som kan brukes 
til å sjekke statusoppdateringer for etterforskningen. 
Rapportøren kan få oppdateringer ved å ringe 
integritetslinjen, se på nettsiden for rapportering eller ved å 
kontakte inspektøren direkte.

 � Vår E&C-organisasjon utfører en innledningsvis 
gjennomgang av saken for å fastslå hvilken 
etterforskningsmetode som er best egnet. I noen tilfeller 
sender E&C-organisasjonen saken direkte til den relevante 
Alcoa-lokasjonen for etterforskning. Etterforskninger som 
ikke bør behandles av lokasjonen videresendes ikke, men 
blir etterforsket av bedriftens E&C-organisasjon. 

 � Etterforskninger behandles raskt, grundig og 
konfidensielt. 

 � Hvis rapportøren ikke er anonym, holdes identiteten 
strengt konfidensielt og avdekkes bare for autoriserte 
personer i den grad det er nødvendig for å utføre 
etterforskningen eller som påkrevd av lovverket.

 � Det fattes en endelig beslutning om hvorvidt 
beskyldningen eller bekymringsmeldingen er reell eller 
ikke. Responsen på reelle saker bestemmes for hver 
enkelt sak, og den kan inkludere disiplinære tiltak 
opptil og inkludert oppsigelse. Den tilpasses etter 
alvorlighetsgraden på de faktiske forholdene.

 � Etterforskningsprosessen krever at medarbeideren er 
deltakende, samarbeidsvillig og ærlig.

 � I den grad lokale lover tillater det, kan rapportøren og 
alle involverte medarbeidere ha rett til å få tilgang til, 
korrigere og slette feilaktig eller irrelevant informasjon 
knyttet til saken.

  HVILKE TYPER SAKER BØR 
RAPPORTERES?

Kontakt integritetslinjen hvis du har spørsmål eller 
bekymringer på områder som:

 � regnskap, internkontroller og revisjon
 � bestikkelser, korrupsjon og ulovlige goder/provisjoner 
 � brudd på konkurranse- eller antikorrupsjonslover 
 � diskriminering eller trakassering
 � brudd på HMS-retningslinjene 
 � brudd på menneskerettigheter 
 � sikkerhetstrusler for informasjonsteknologi
 � innsidehandel eller deling av konfidensiell teknologi
 � brudd på intellektuelle rettigheter og uautorisert deling 
av intellektuell informasjon 

 � økonomisk utroskap eller misbruk av bedriftens aktiva 
 � fysiske sikkerhetsrisikoer 
 � brudd på import-/eksportlover
 � brudd på handelsembargoer eller sanksjoner
 � alle andre brudd på lover eller bedriftens retningslinjer

BE OM HJELP
Det kan hende du opplever å være i en situasjon der du blir 
usikker og det ikke er helt tydelig hva du må gjøre. Alcoa har 
mange ressurser som kan hjelpe deg:

 � arbeidslederen eller teamlederen din
 � personalavdelingen
 � organisasjonen for etikk og samsvar (E&C) 
 � juridisk avdeling
 � din integritetschampion
 � integritetslinjen 
 � fageksperter (innen f.eks bedriftsøkonomi, internrevisjon, 
global sikkerhet, innkjøp)

  HVA ER ALCOAS INTEGRITETSLINJE? 
Integritetslinjen er globalt tilgjengelig hele døgnet alle dager, 
og her kan du søke råd eller sende inn en bekymringsmelding 
på flere språk. Alle kan ringe gratis. Du kan også sende inn 
rapporter via nettet på: https://secure.ethicspoint.com/domain/
media/en/gui/29154/index.html

I den grad det tillates av lokale lover, kan integritetslinjen brukes 
som nok en konfidensiell måte å rapportere mistanker om 
uønsket eller ulovlig adferd på arbeidsplassen, eller til å få råd 
om korrekte metoder og praksiser innen forretningsoperasjoner. 

NÅR KAN JEG BRUKE INTEGRITETSLINJEN?
I den grad lokale lover tillater det, kan du kontakte 
integritetslinjen hvis du: 

 � trenger råd eller har spørsmål 
 � ønsker å rapportere et problem eller sende inn en 
bekymringsmelding 

 � har rapportert et problem eller sendt inn en 
bekymringsmelding og ikke var fornøyd

 � ikke er sikker på hvor du skal henvende deg for å 
få informasjon

 � føler at det er ukomfortabelt å bruke de andre ressursene 
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