Alcoas etikktelefon
Å lede med integritet

HVORDAN KAN JEG KONTAKTE
ETIKKTELEFONEN?
Bruk en hvilken som helst av metodene nedenfor for å kontakte
etikktelefonen:

Å

TELEFON:
Ring til gratisnummeret for landet ditt oppført nedenfor
Land

Etikktelefonnummer

Australia

1-800-00-2806

Brasil

0800-891-2552

Canada

Engelsktalende: 800-346-7319
Fransktalende: 866-269-7644

Kina

400-601-5382

Ungarn

0680982577

på hvordan dere fatter

Island

800-8301

beslutninger med

Italia

800-784-622

Nederland

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

Norge

800-12-410

Spania

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

Surinam

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

Sveits

0800-56-4358

Saudi Arabia

1-800-346-7319

USA

1-800-346-7319

Når dere er bevisste

integritet, lykkes dere
fordi dere fokuserer
på å gjøre det rette.
ROY HARVEY
Administrerende direktør

Ring GRATIS 24 timer i døgnet

Code of Conduct
Leading with Integrity

Alcoas etikkhåndbok er veiviseren vår for å lede med integritet.
Den sikrer at vi opprettholder våre høye standarder og fører
oss til å “gjøre det rette” uansett hvor i verden vi driver. Les
håndboken på https://myalcoa.alcoa.com/Code eller ta kontakt
med HR for å bli tilsendt et eksemplar.

www

NETTSIDE:
www.AlcoaEthicsandCompliance.com
POST:
Alcoa Ethics and Compliance Organization
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212 USA
E-POST:
EthicsandCompliance@alcoa.com

SØK HJELP
Du kan komme i en situasjon som gjør deg usikker eller
bekymret. Alcoa har mange ressurser som kan hjelpe deg:
 Din nærmeste overordnete eller teamleder
 Personalavdelingen (HR)
 Ethics and Compliance-organisasjonen
 Juridisk avdeling
 Din integritetsforkjemper
 Etikktelefon
 Eksperter på emnet (f.eks. finans, revisjon, innkjøp)

HVA ER ALCOAS ETIKKTELEFON?
Etikktelefonen er tilgjengelig over hele verden slik at du kan
søke råd eller dele en bekymring 24 timer i døgnet, 7 dager
i uken, på mange språk. Alle ringer gratis. Rapporter og
bekymringsmeldinger kan også leveres på nett via
www.AlcoaEthicsandCompliance.com
Etikktelefonen er en konfidensiell måte å rapportere
mistenkte overtredelser på arbeidsplassen og et sted å få
råd om riktig forretningsadferd og forretningspraksis.

NÅR KAN JEG BRUKE ETIKKTELEFONEN?
Avhengig av lokale lover, kontakt etikktelefonen når du:
 Trenger råd eller har et spørsmål
 Ønsker å dele et problem eller en bekymring
 Delte et problem eller en bekymring, men var ikke tilfreds
med håndteringen
 Ikke er sikker på hvor du skal gå for å få informasjon
 	Er ukomfortabel med å bruke en av de andre ressursene
oppført ovenfor

HVORFOR ER ETIKKTELEFONEN VIKTIG?
Etikktelefonen er et sted du kan gå for å få råd eller
rapportere bekymringer. Bruk av etikktelefonen bidrar til
å beskytte våre ansatte, kunder, leverandører og selskapet
vårt mot upassende og skadelig oppførsel.

ALCOAS INGEN-GJENGJELDELSESREGEL
Alcoa har et ikke-gjengjeldelsesprinsipp. Det betyr
at du ikke skal straffes for å stille et spørsmål eller legge
frem en bekymring i god tro. Hvis du føler at du eller noen
av kollegaene dine blir utsatt for gjengjeldelse, rapporter
det øyeblikkelig. Alcoa tar alle anklager om gjengjeldelse
svært alvorlig og vil straks og grundig etterforske hver
eneste anklage om dette. Hvis selskapet finner ut at det
har forekommet gjengjeldelse, vil det bli iverksatt egnede
disiplinære tiltak. Forsettlig innlevering av falsk informasjon
gjennom etikktelefonen kan utsette vedkommende som
rapporterer for disiplinære tiltak.

 VA SKJER NÅR JEG LEVERER INN
H
EN RAPPORT?
Alle anklager om overtredelser av Alcoas etiske regler,
retningslinjer, prosedyrer og lover vil bli gjennomgått og
etterforsket som pålagt ved lov og i tråd med Alcoas
retningslinjer for etterforskning:
 Et uavhengig selskap mottar alle rapporterte problemer
og bekymringer og sender dem straks til Alcoas Ethics
and Compliance-avdeling (E & C) for oppfølging.
 Vedkommende som rapporterer blir gitt en privat
kode som kan henvises til for statusoppdateringer om
etterforskningen. Vedkommende som rapporterer kan
få oppdateringer ved å ringe til etikktelefonen, sjekke
nettstedet for rapporteringer eller ved å kontakte
etterforskeren direkte.
 E & C-organisasjonen utfører etterforskninger av saker
som ikke bør etterforskes på lokalt nivå. Når det er
mer passende, sender E & C-organisasjonen rapporter
direkte til den aktuelle Alcoa-lokasjonen slik at de kan
utføre egen etterforskning.

 Etterforskningen blir straks foretatt, på en grundig og
konfidensiell måte. Vanskelige etterforskninger kan ta
lengre tid.
 At alle parter samarbeider og er ærlige er av kritisk
betydning for prosessen.
 Identiteten til vedkommende som rapporterer skal
holdes konfidensiell gjennom hele prosessen og vil bare
bli avslørt til autoriserte personer, når det er nødvendig
for etterforskningen eller påbudt ved lov.
 Ansatte som er implisert i rapporten vil bli underrettet
om etterforskningen i henhold til lokal lov, og når det er
passende i løpet av etterforskningen.
 Avhengig av lokal lov, kan vedkommende som
rapporterer og enhver ansatt implisert i rapporten
ha rett til å korrigere og slette alle unøyaktige eller
irrelevante data som angår saken.
 Informasjon i forbindelse med etterforskningen blir
oppbevart i den tiden som er nødvendig for å utføre
aktiviteter i forbindelse med etterforskningen, adressere
mulige juridiske problemer og for rapporteringsformål.
I visse tilfeller kan informasjonen også bli gitt til
forretnings-/ressursenheten og gruppeledelsen.

HVA
SLAGS PROBLEMER BØR JEG

RAPPORTERE?
Kontakt etikktelefonen med spørsmål eller bekymringer
innen tema som:
 Regnskap, interne kontroller og revisjonsproblemer
 Bestikkelse, korrupsjon og ulovlige provisjoner
 Overtredelse av konkurranselovgivning og antitrustlover
 Diskriminering eller trakassering
 Overtredelse av HMS-regelverk
 Brudd på menneskerettigheter
 Trusler mot IT-sikkerhet
 Innsidehandel eller lekkasjer av konfidensiell informasjon
 Overtredelser av åndsverkslover og uautorisert
offentliggjørelse av åndsverksinformasjon
 Underslag eller misbruk av bedriftseiendom og -ressurser
 Fysiske sikkerhetsrisikoer
 Enhver annen overtredelse av landets lover eller
selskapets regelverk og retningslinjer

