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Kjære ConocoPhillips-medarbeidere,

Vårt selskap har tradisjon for å etterleve de høyeste standarder i alle deler av 

virksomheten. I våre bestrebelser etter å sette en ny standard og frigjøre vårt 

potensial som et uavhengig lete- og utvinningsselskap, er det viktig at vi tar oss 

tid til på nytt å forplikte oss til SPIRIT-verdiene som har formet ConocoPhillips 

og som fortsatt er essensielle i selskapet vårt. De sterke, tillitsfulle relasjonene vi 

har bygget opp både i ConocoPhillips og med partnere og interessenter rundt om i 

verden, er basert på en av SPIRIT-verdiene – integritet. 

ConocoPhillips’ regler for forretningsmessig atferd og etikk forklarer hvordan 

våre SPIRIT-verdier påvirker måten vi driver forretninger på. Standardene som er 

beskrevet i disse etiske retningslinjene gjenspeiler selskapets policy samt lovene 

vi alle må overholde. Våre retningslinjer gjelder for alle i ConocoPhillips – og på 

samme måte for medarbeidere, ledere og styremedlemmer – og skal tjene som en 

veiledning for å fatte etiske forretningsbeslutninger. Vi forventer også at innleid 

personell og andre personer som arbeider på våre vegne, skal bruke de samme 

reglene som veiledning.

Siden ingen retningslinjer vil kunne dekke alle mulige situasjoner som kan oppstå, 

stoler mine lederkolleger og jeg på at du vil bruke din egen sunne dømmekraft. 

Hvis du noen ganger er usikker på den beste handlemåten, må du rådføre deg 

med din overordnede eller andre kontakter angitt i disse retningslinjene. Du vil 

aldri oppleve represalier i ConocoPhillips fordi du stiller spørsmål eller tar opp 

problemstillinger i god tro. Vi kan ikke løse problemene vi ikke kjenner til, derfor 

er vi avhengige av innspill fra hver enkelt av dere.

Ditt fortsatte fokus på etterlevelse og etisk forretningsatferd gjør oss i stand til å 

bygge videre på vår flotte tradisjon og oppfylle vår visjon om å bli det lete- og 
utvinningsselskapet kundene foretrekker i det globale markedet. Takk.

Med vennlig hilsen

Ryan Lance 
Styreleder og konsernsjef

Brev fra konsernsjefen
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Våre SPiRiT-verdier
SiKKERHET:  
Vi utøver vår virksomhet sikkert og 
forsvarlig. 

PERSONELL:  
Vi respekterer hverandre og  erkjenner 
at gode resultater avhenger av 
engasjement, evner og mangfold  hos 
våre ansatte. 

iNTEGRiTET:  
Vi opptrer etisk og tillitvekkende 
overfor våre forbindelser.

RETTSKAFFENHET OG ANSVAR: 
Vi tar ansvar for våre handlinger. Vi 
er en avholdt samfunnsborger på de 
steder vi driver virksomhet. 

iNNOVASJON:  
Vi forventer endringer og svarer med 
kreative løsninger. Vi er fleksible og 
vel forberedt på å møte de skiftende 
behov våre forbindelser måtte ha, og 
griper sjansene til å lære av selskapets 
erfaringer rundt om i verden.

TEAMARBEiD:  
Vår “dette får vi til”-innstilling gir topp 
resultater. Vi fremmer samarbeid, feirer 
gode resultater og bygger og pleier 
langvarige relasjoner.



innledning



Bruk av våre 
regler for 
forretningsmessig 
atferd og etikk
Historien til ConocoPhillips omfatter 
et langvarig engasjement i å utføre 
alle aktiviteter med de høyeste etiske 
standardene. Våre SPIRIT-verdier 
beskriver hva vi forventer av oss selv 
og hverandre så vel som vårt fokus på 
integritet. I dagens forretningsmiljø 
er det avgjørende at vi etterlever våre 
verdier for å oppnå fortsatt suksess i 
det globale markedet.

Våre etiske retningslinjer danner 
grunnlaget for vår etterlevelse og 
våre etikkprogram, og veileder oss 
i vårt daglige arbeid. De forklarer 
ConocoPhillips’ standarder og vårt 
juridiske og etiske ansvar, og de gir 
konkret veiledning om atferd som 
forventes av oss.

Følge våre 
regler for 
forretningsmessig 
atferd og etikk
Vi deler alle en forpliktelse til 

integritet, uavhengig av stilling, sted 

eller ansiennitets. Uansett hvor du 

befinner deg, hvilken forretningsenhet 
eller hvilket datterselskap i selskapet 

vårt du jobber i, eller om du er leder, 

styremedlem eller medarbeider, har du 

ansvar for følgende:

 » Ta initiativ til å holder deg 
informert om policyer, 
prosedyrer og lover som 
gjelder for arbeidet ditt.

 » Etterleve våre etiske retningslinjer, 
policyer og alle gjeldende 
lover og forskrifter.

 » Ha en passende, etisk atferd.

 » Stille spørsmål hvis du er usikker 
eller trenger veiledning om hvor 
du skal finne informasjon.

 » Rapportere (og aldri ignorere) 
eventuelle kjente eller mistenkte 
brudd på retningslinjene, 
policyene, loven eller andre krav.

 » Delta hvert år i vår 
attesteringsprosess, hvor hver 
av oss blir anmodet om å 
bekrefte at vi har overholdt 
de etiske retningslinjene.

I tillegg søker vårt selskap samarbeid 
med forretningspartnere som deler 
våre verdier. Hvis du er ansvarlig 
for å velge eller kommunisere 
med leverandører, agenter, 
forretningspartnere, konsulenter 
eller rettighetshavere, må du være 
oppmerksom på at vårt selskap 
forventer at disse partnerne følger de 
samme, høye, etiske standardene som 
vi gjør.

Selv om våre retningslinjer tar opp en 
rekke områder, er det ikke mulig for 
ett dokument å omhandle alle etiske 
eller juridiske situasjoner vi kan stå 
overfor. Når du er i tvil om den beste 
handlemåten, må du søke råd fra din 
leder eller noen av de andre ressursene 
angitt i retningslinjene våre.

Selskapets globale etikkorganisasjon 
sørger for oversikt, ledelse og 
administrasjon av vårt program 
for etikk og overholdelse av 
retningslinjene. Hvis du ønsker 
mer informasjon om vårt program 
og etikkressurser, kan du besøke 
vårt intranettsted for vår globale 
etikkorganisasjon på  
gce.conocophillips.net/EN/Pages/
index.aspx.
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Vi operer sikkert.
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Stille spørsmål og 
    rapportere     
              problemstillinger



Ta etiske 
beslutninger
Av og til kan man være usikker 
på hva man skal gjøre. Ikke alle 
problemstillinger er helt svart-hvite. I 
slike situasjoner kan du stille deg selv 
følgende spørsmål:  

 » Hva er fakta rundt 
problemstillingen? Baserer jeg 
meg på rykter eller antakelser?

 » Hvordan vil jeg føle det eller 
ønske å bli behandlet, hvis jeg 
var i en lignende situasjon?

 » Hvilke selskapspolicyer 
og -prosedyrer gjelder for 
denne situasjonen?

 » Hvilken veiledning har jeg 
fått fra min overordnede og 
selskapets ledere? Har jeg gjort 
noen oppmerksom på mine 
spørsmål eller problemstillinger?

Selv om disse spørsmålene vil gi 
veiledning i beslutningsprosessen, 
må du selv stille spørsmål og søke 
veiledning hos noen av ressursene som 
er angitt i våre etiske retningslinjer, 
hvis du er usikker på hva du skal gjøre 
eller har en følelse av at noe ikke er 
helt riktig.

Stille spørsmål, 
rapportere 
problemstillinger
Hvis du blir oppmerksom på en 
situasjon som kan innebære et brudd 

på våre retningslinjer, selskapets 
policy eller lovbestemmelser, har 
du ansvar for å rapportere dette til 
en av kontaktene som er angitt her. 
Rapportering av faktisk eller mistenkt 
feil atferd gjør vårt selskap i stand 
til å granske potensielle problemer, 
stoppe den faktiske, feilaktige 
atferden og forebygge fremtidige 
problemstillinger som kan skade vårt 
omdømme som bransjeleder. 

Du kan kontakte en av følgende 
ressurser for å søke veiledning eller 
rapportere en problemstilling:

 » Din overordnede eller en 
annen leder du har tillit til.

 » Din HR-representant.

 » Etikkontoret i vår globale 
etikkorganisasjon.

 » ConocoPhillips-etikkhjelpelinjen.

Du kan også velge å rapportere 
anonymt, i tilfeller hvor lokal 
lovgivning tillater det, ved å 
kontakte etikkhjelpelinjen. 
Etikkhjelpelinjen er tilgjengelig på 
www.conocophillips.ethicspoint.com 
eller på telefonnummer 877-327-2272 
(i USA eller Canada). Hvis du ringer 
fra utenfor USA eller Canada, kan du 
bruke telefonnummeret som er oppgitt 
på nettstedet.

Etikkhjelpelinjen administreres av 
en tredjepart. Hvis du kontakter 
etikkhjelpelinjen via telefon, 
vil en representant lytte til dine 
problemstillinger, stille deg noen 
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Vi respekterer hverandre 
og erkjenner at vår 
suksess er avhengig av 
engasjementet, evnene 
og mangfoldet hos våre 
medarbeidere. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26697/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26697/index.html


spørsmål og deretter gjennomgå informasjonen sammen med deg for å sikre at 
den er nøyaktig. Alle telefonrepresentanter er opplært til å intervjue innringere 
og samle inn informasjon. Hvis du kontakter etikkhjelpelinjen på nettet, vil du 
bli bedt om spesifikk informasjon vedrørende din problemstilling. Du vil også få 
tildelt et konfidensielt identifikasjonsnummer som lar deg hente et svar fra eller 
utveksle informasjon med det globale etikkontoret. 

Selv om du ikke velger å rapportere anonymt, vil både identiteten din og det 

faktum at du har utarbeidet en rapport, bli holdt konfidensielt i størst mulig grad 
og samtidig gi mulighet til en grundig granskning. 

Rapportering uten frykt for represalier
ConocoPhillips har forpliktet seg til å skape et miljø der vi kan rapportere 

mistanker om brudd, delta i granskninger og engasjere oss i alle andre 

lovbeskyttede aktiviteter uten frykt for represalier eller gjengjeldelse. Derfor 

forbyr selskapet represalier av alle slag mot ansatte for å ta opp en etisk eller 

juridisk problemstilling eller delta i en granskning i god tro. Å handle i “god tro” 

betyr at du har gitt all informasjonen du har og utarbeidet en oppriktig rapport 

– det betyr ikke at det rapporterte forholdet må vise seg å være et faktisk brudd. 

Personer som utsetter andre for represalier, vil bli gjenstand for disiplinærtiltak, 

som i ytterste fall kan inkludere oppsigelse. 

Hvis du mener at du eller noen andre blir utsatt for represalier, må du rapportere 

situasjonen umiddelbart. 

Granskning av problemstillinger
Av og til kan selskapet be om din hjelp til en granskning av en problemstilling 

eller et spørsmål. Du har en plikt til å samarbeide fullt og helt og gi sannferdig og 

nøyaktig informasjon. Eventuelle forsøk på å hindre en granskning, for eksempel 

ved å ødelegge eller endre dokumenter eller andre bevis eller ved å oppmuntre 

andre til å gi usanne opplysninger, representerer brudd på denne policyen og kan 

også utsette enkeltpersoner for strafferettslige tiltak for å hindre en granskning.

SPØRSMÅL Gina, som arbeider som 
administrasjonsassistent, tror at en 
kollega i avdelingen hennes har gjort 
noe ulovlig, men kan ikke bevise det. 
Bør hun rapportere sine mistanker? 

SVAR Ja. Våre etiske retningslinjer krever at Gina rapporterer alle mistanker 
om brudd – det er ikke nødvendig at hun er helt sikker på at et brudd er 
begått. Hun har en plikt til umiddelbart å kontakte en av ressursene som 
er nevnt ovenfor om sine mistanker, slik at selskapet kan minimalisere 
eventuelle negative virkninger som hennes kollegas atferd kan ha medført.
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Disiplinærtiltak
ConocoPhillips gjennomgår og evaluerer alle problemstillinger, spørsmål 
og påstander om overtredelser, uansett hvordan de rapporteres. Disse 
gjennomgangene vil alltid skje raskt og profesjonelt og respektere rettighetene til 
alle berørte.  

Hvis en granskning viser at det har skjedd et brudd på våre retningslinjer, 
policyer eller lovbestemmelser, vil selskapet reagere slik det finner 
hensiktsmessig eller nødvendig og i samsvar med lovbestemmelsene. Avhengig 
av omstendighetene kan dette omfatte disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse. 
Enkeltpersoner kan også bli gjenstand for sivil- eller strafferettslig forfølgning 
dersom de har brutt loven.

Lede på en ansvarlig måte: Flere 
forventninger til ledere
Uavhengig av din stilling eller stillingsnivå i ConocoPhillips må du lede ved 
eksempel, vise integritet og fremme etterlevelse av de etiske retningslinjene. Ledere 
har et spesielt ansvar som ledere til å handle på en måte som gjenspeiler deres 
posisjon når det gjelder tillit og innflytelse. Hvis du er en leder, må du:  

 » handle som en rollemodell ved å vise en forpliktelse overfor 
ConocoPhillips’ kultur når det gjelder integritet, etterlevelse og etikk

 » sørge for at de som rapporterer til deg, har tilgang til 
informasjonen og opplæringen som er nødvendig for å utføre 
sitt arbeid i samsvar med våre etiske retningslinjer

 » skape et miljø der kolleger føler seg komfortable med 
å stille spørsmål og ta opp problemstillinger

 » svare raskt på alle problemstillinger som blir tatt opp og støtte 
dem som tar opp problemstillinger på en ærlig måte

 » rapportere umiddelbart gjennom hensiktsmessige kanaler all 
informasjon som mottas om eventuelle, potensielle brudd 
på selskapets policy, bestemmelser eller loven.

SPØRSMÅL Simon sender inn en 
rapport via etikkhjelpelinjen fordi 
han mener at en av hans kolleger 
stjeler fra selskapet. Simon trodde 
at personen han rapporterte ville bli 
avskjediget umiddelbart, men på 
slutten av neste dag, hadde fortsatt 
ingenting skjedd. Blir ansatte virkelig 
sagt opp på grunn av brudd på 
ConocoPhillips’ etiske retningslinjer?

SVAR Ja. Selskapet tar etterlevelse og etikk svært alvorlig. Oppsigelse er 
standardprosedyren for alle ansatte – uavhengig av hans eller hennes 
stilling – som har begått tyveri eller bedrageri mot selskapet. I noen tilfeller 
kan ansatte bli oppsagt for andre brudd, for eksempel interessekonflikter, 
seksuell trakassering, forfalskede selskapsbilag, anmodninger om 
donasjoner fra leverandører eller upassende bruk av utstyr. Men rapporter 
som den Simon sendte inn, må granskes rettferdig og grundig. Selv om 
selskapet gjør sitt ytterste for å handle rask, kan granskninger ta tid.
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Vår forpliktelse
 overfor hverandre



Forebygge 
trakassering og 
diskriminering
Vi ønsker og fortjener alle en 

arbeidsplass der hver enkelt av oss 

blir respektert og verdsatt for våre 

unike ferdigheter og vår bakgrunn. 

ConocoPhillips er forpliktet til å 

sørge for en arbeidsplass som er 

fri for diskriminering, og hvor alle 

ansatte blir behandlet rettferdig og 

med respekt. Selskapet er forpliktet 

til å ansette, evaluere, overføre, 

kompensere og forfremme ansatte 

basert på ferdigheter og resultater, og 

ikke utfra ulovlige vurderinger. Vi er 

også forpliktet til å gi like muligheter 

til alle ansatte og kandidater for 

ansettelse. For å få mer informasjon 

kan du lese vår Policy om like 

ansettelsesmuligheter.

I tillegg tolererer ikke selskapet 

trakassering. Trakassering kan ta 

mange former, inkludert muntlige 

bemerkninger, fysiske tilnærmelser 

eller framvisning av bilder, og kan 

komme fra arbeidskolleger, ledere, 

leverandører, kontraktører eller 

kunder. Uavhengig av den juridiske 

definisjonen av trakassering, slik den 
fremtrer i forskjellige land, forbyr vår 

policy enhver atferd som har til formål 

eller som virkning å skape et truende, 

krenkende eller nedverdigende miljø 

for en annen person. 

Det er viktig å merke seg at 

trakassering både kan være av seksuell 

eller ikke-seksuell natur. Seksuell 

trakassering kan omfatte uønskede 

tilnærmelser, upassende seksuelle 

vitser, seksuelle kommentarer, 

berøring, anmodning om seksuelle 

tjenester og upassende kommentarer 

om andres utseende. Ikke-seksuell 

trakassering kan omfatte støtende 

kommentarer, vitser eller bilder 

relatert til rase, religion, etnisitet, 

kjønn eller alder. For å holde 

trakassering borte fra arbeidsplassen, 

må vi sørge for at våre kommentarer 

og handlinger er passende og 

respektfulle. 

Hvis du mener at du har opplevd eller 

observert noen diskriminerende eller 

trakasserende atferd, oppfordres du 

til å ta opp problemstillingene. Fortell 

lederen din eller annet medlem av 

ledelsen, HR-representanten eller 

noen av kontaktene som er angitt i 

de etiske retningslinjene. Represalier 

eller gjengjeldelse mot ansatte som 

innleverer en klage i god tro, vil ikke 

bli tolerert. 

Vi opptrer etisk og 
forutsigbart i forholdet til 
våre interessegrupper.  
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SPØRSMÅL Leah har nylig blitt 
overført til et nytt driftssted, hvor 
hun nå arbeider sammen med Sean, 
som får henne til å føle ubehag. Han 
forteller grove vitser når lederen 
ikke er til stede, og når hun har 
vært alene med Sean i det siste, har 
han forsøkt å berøre henne på en 
upassende måte. Da hun ba ham 
om å stoppe, sa han at hun skulle ta 
det som et kompliment fordi hun er 
så attraktiv. Leah føler det ikke som 
komplimenter, men føler seg opprørt 
og distrahert. Hva bør hun gjøre?

SVAR Seans handlinger er trakasserende og vil ikke bli tolerert i 
ConocoPhillips. Leah bør rapportere denne atferden til sin nærmeste 
overordnede eller til en hvilken som helst annen leder eller HR-representant. 
Hun kan også rapportere forholdet til etikkhjelpelinjen anonymt, hvis lokal 
lovgivning tillater dette.
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Beskytte våre personopplysninger  
Vi gir personopplysninger til selskapet og viser tillit til at de vil bli brukt til 

nødvendige forretningsformål og vil bli behandlet på en sikker måte. For å 

opprettholde denne opplevelsen av tillit må vi alle sørge for at vi respekterer 

personvernet til våre kolleger. Når vi samler inn, får tilgang til, bruker og 

formidler personlig identifiserbare opplysninger, må vi gjøre det på en etisk måte 
og i samsvar med alle gjeldende lovpålagte krav, inkludert lokal lovgivning om 

personvern og personopplysninger. “Personlig identifiserbare opplysninger” 
gjelder all informasjon som kan brukes til å identifisere, kontakte eller finne 
personen som opplysningene gjelder. Eksempler omfatter boligadresser eller 

-telefonnumre, lønnsinformasjon, resultatevalueringer og dokumentasjon over 

ansettelsesforholdet. Hvis dine jobbansvarsområder omfatter håndtering av slik 

informasjon, må du iverksette nødvendige skritt for å beskytte den. Du må ikke 

dele denne informasjonen med noen, inkludert dine arbeidskolleger, med mindre 

de har et forretningsbehov for å få kunnskaper om den, og du er myndighet til å 

dele den.

Skape en trygg arbeidsplass
ConocoPhillips’ viktigste ressurs er medarbeiderne, noe som betyr at sikkerhet er 

en hovedprioritet. Vi etterlever alle gjeldende helse- og sikkerhetsregler, -lover 

og -forskrifter samt alle publiserte sikkerhetsprosedyrer, på våre driftsområder. 

Omfattende og kontinuerlig opplæring og regelmessige sikkerhetsinspeksjoner er 

avgjørende for å forstå og etterleve disse sikkerhetskravene.
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Ingen aktivitet er så viktig at vi ikke kan ta oss tid til å utføre den på en sikker 

måte. Alle ansatte og innleid personell har ansvar og myndighet til å stoppe 

arbeid som de mener er utrygt. Vi fremmer konsekvent sikker arbeidspraksis og 

forebygger risiko for medarbeidere, naboer og miljøet. Vi gjennomfører også 

programmer, opplæring og interne kontrolltiltak som er nødvendig for å oppnå 

disse målene. Hvis du har en problemstilling om helse, miljø eller sikkerhet på 

arbeidsplassen, kan du kontakte din overordnede eller noen av ressursene som er 

angitt i retningslinjenes avsnitt “Stille spørsmål, rapportere problemstillinger”. 

For å få mer informasjon kan du lese Policy om helse, miljø og sikkerhet.

Vi må alle gjøre vår del for å opprettholde et sikkert, sunt og produktivt 

arbeidsmiljø for våre medarbeidere. For å oppnå dette vil ConocoPhillips 

iverksette tiltak for å eliminere rusmisbruk, fordi det øker muligheten for ulykker, 

fravær, dårlige resultater, dårlig moral blant de ansatte og skader selskapets 

omdømme. Som ansatte i ConocoPhillips må vi etterleve alle gjeldende 

rusmisbrukspolicyer, -retningslinjer og -prosedyrer. For å få mer informasjon kan 

du lese Global policy om rusmisbruk.

http://spthse.conocophillips.net/sites/HSE_General/Web%20Documents/Policies,%20Standards%20and%20Procedures/HSE%20Policy%20(2).pdf
http://hrcpdocctr.conocophillips.com/Documents/Policies/Global%20Substance%20Abuse%20Policy%20_5%20Oct%2009_.pdf


SPØRSMÅL Wayans leder ber ham 
om ikke å rapportere en mindre 
personskade som nylig skjedde på 
arbeidsplassen. Wayan hadde ikke 
noe fravær fra jobben på grunn av 
hendelsen, og han vet at driftsstedet 
forsøker å redusere antall hendelser. 
Er det akseptabelt hvis Wayan ikke 
rapporterer sin personskade?

SVAR Nei, dette er aldri akseptabelt. Vi må rapportere alle jobbrelaterte 
sykdommer og ulykker, uansett hvor små de er. Sporing av personskader, 
selv hvor ingen ble alvorlig skadet eller hadde fravær fra jobben, bidrar 
til at selskapet oppdager trender som kan føre til mer alvorlige hendelser. 
Rapportering av alle hendelser fremmer selskapets mål om å eliminere alle 
jobbrelaterte personskader, sykdommer og ulykker.
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Skytevåpen og andre våpen er strengt forbudt på selskapets eiendom eller 

båret av en ansatt når de utfører virksomhet for selskapet (med mindre det er 

uttrykkelig tillatt ved lov og da bare i samsvar med vilkårene som er fastsatt 

av selskapet og den lokale ledelsen). Selskapets eiendom omfatter, men er ikke 

begrenset til, utviklet og ikke-utviklet landområde som selskapet eier eller 

kontroller, bygninger, parkeringsplasser, kjøretøyer, inn- og utskipningsområder 

og rekreasjonsområder. Den lokale ledelsen har myndighet til å innvilge unntak 

hvis det foreligger spesielle omstendigheter, med samtykke fra lederen av global 

sikkerhet.

Fremme respekt for 
menneskerettighetene
Som en del av vår forpliktelse overfor det globale samfunnet og hverandre støtter 

vi individuelle menneskerettigheter. Selv om myndighetene har hovedansvaret 

for å ivareta menneskerettighetene, mener ConocoPhillips at virksomheten har 

en konstruktiv rolle å spille for å fremme respekt for menneskerettighetene 

i hele verden. Selskapet anerkjenner alle menneskers verdighet, og våre 

kjerneverdier støtter disse uavhendelige rettighetene for alle mennesker til å leve 

sine liv fritt fra sosial, politisk eller økonomisk diskriminering eller overgrep. 

Vi vil drive virksomheten vår i samsvar med menneskerettighetsfilosofien 
uttrykt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter og Den internasjonale 

arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på 

arbeidsplassen.
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 Vår forpliktelse overfor 
   selskapet og 
   aksjonærene



Forebygge 
interessekonflikter
ConocoPhillips respekterer vår rett til 

å forvalte våre personlige forhold og 

investeringer og ønsker ikke å gripe 

inn i vår privatsfære. Likevel har vi et 

ansvar for å forebygge alle situasjoner 

som kan representere en konflikt 
mellom våre private interesser og 

selskapets interesser.

En “interessekonflikt” oppstår når 
våre private interesser påvirker 

ConocoPhillips’ interesser på noen 

måte. Hvis dine plikter innebærer 

kontakt med forretningspartnere, 

kunder, leverandører, konkurrenter 

eller andre, som gjør eller ønsker å 

gjøre forretninger med selskapet vårt, 

bør du være spesielt oppmerksom 

på at du alltid må handle i 

ConocoPhillips’ beste interesse når du 

representerer selskapet.   

For å opprettholde selskapets 

omdømme er det like viktig å unngå at 

noe fremtrer som en interessekonflikt 
– alle situasjoner der en rimelig 

observatør vil kunne få inntrykk av at 

du ikke opptrer objektivt på vegne av 

ConocoPhillips.

Du må derfor fremlegge eventuelle 

handlinger som kan medføre eller 

fremtre som en interessekonflikt, 
skriftlig og i sin helhet til lederen 

din, til vurdering og godkjenning 

straks konflikten oppstår. Alle som 
bevisst unnlater å fremlegge en 

interessekonflikt, vil bli gjenstand for 
disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse.

Følgende situasjoner krever skriftlig 

fremleggelse og ledergjennomgang for 

å unngå faktiske eller tilsynelatende 

interessekonflikter:

 » Arbeid for leverandører, 
kontraktører, kunder eller 
forretningspartnere.  

 » Personlig eierinteresse, eller 
din families eierinteresse, 
etter dine kunnskaper, i en 
betydelig, økonomisk interesse 
i en utenforstående virksomhet 
som gjør eller ønsker å gjøre 
forretninger med, eller er en 
konkurrent til ConocoPhillips.

 » Eierskap til betydelige 
forretningsinteresser i olje- 
og gassrettigheter, royalties 
eller gruvedriftrettigheter, 
inkludert eventuelle interesser 
som tilhører deg eller dine 
nærmeste familiemedlemmer, 
og eierinteresser som er mottatt 
i form av arv eller gave.

 » Å inneha en stilling som 
styremedlem, leder, partner, 
konsulent eller ha en administrativ 
funksjon i, eller ansettelse 
i en teknisk funksjon, i en 
utenforstående virksomhet som 
gjør, eller forsøker å gjøre, 
forretninger med, eller er en 
konkurrent til, ConocoPhillips.

Vi er ansvarlige for våre 
handlinger. Vi er gode 
naboer og innbyggere i de 
lokalsamfunn vi opererer i.

»  13



 » Opptre som en megler, eller en som finner noe, mellommann, eller på 
annen måte til fordel for en tredjepart i transaksjoner som faktisk eller 
potensielt involverer ConocoPhillips eller selskapets interesser.

 » Enhver annen ordning eller omstendighet, inkludert din 
familie og andre personlige forhold, som kan hindre eller 

hemme deg i å handle i ConocoPhillips’ beste interesse.

Det er mulig at slike situasjoner rent faktisk ikke utgjør en interessekonflikt, men 
fordi potensialet er der, må de gjennomgås og vurderes grundig. 

SPØRSMÅL Jack har ansvar for 
å planlegge marine tjenester 
for selskapet. I denne rollen 
godkjenner han også fakturaer 
fra inspeksjonsselskaper og andre 
tjenesteleverandører som leverer 
tjenester til selskapets marine 
operasjoner. Hans kone har blitt 
tilbudt en markedsføringsstilling 
i et selskap som leverer marine 
inspeksjonstjenester i Jacks 
område og tidligere har levert 
tjenester til ConocoPhillips. Jacks 
kone ønsker å akseptere tilbudet, 
men Jack er bekymret for at 
hennes nye stilling vil kunne skape 
en potensiell interessekonflikt 
med hans stilling i ConocoPhillips. 
Hvordan bør Jack håndtere denne 
situasjonen?

SVAR Jack har en relevant problemstilling. Hans kones nye stilling 
vil skape en potensiell interessekonflikt med Jacks engasjement i 
fakturagodkjenningsprosessen. Før hans kone aksepterer stillingen, må 
Jack foreta en skriftlig fremleggelse av problemstillingen til sin overordnede. 
Ledergjennomgang og godkjenning vil kreves, og arbeidsoppgaver og/
eller -myndighet vil sannsynligvis måtte overføres til andre personer for å 
eliminere muligheten for interessekonflikt.
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Etter at ledelsen har vurdert situasjonen, må en eventuell godkjenning 
dokumenteres skriftlig. Du vil deretter ha ansvar for å oppgi forholdet på den 
årlige bekreftelsen så lenge den potensielle konflikten eksisterer. Dersom ledelsen 
bestemmer at en interessekonflikt er uakseptabel, vil de samarbeide med deg om 
å løse saken umiddelbart. Husk at nøkkelen til å vurdere potensielle konflikter, 
er om du (eller noen av dine underordnede) fatter beslutninger for selskapet som 
kan bli påvirket av interessekonflikten. Andre vurderinger omfatter, men er ikke 
begrenset til, følgende:

 » Om den utenforstående interessen gjør forretninger eller konkurrerer 
med din funksjon, ditt driftssted eller virksomheten.

 » Om du har en aktiv, leder- eller beslutningstakerrolle 
i den utenforstående interessen.

 » Om du har tilgang til selskapsinformasjon som potensielt 
kan være nyttig for den utenforstående interessen.

 » Om offentlig kjennskap til fakta vil skape en uheldig situasjon for selskapet.

Definisjoner
I spørsmål om interessekonflikter skal begrepet “familie” tolkes vidt og omfatte 
både din og din ektefelles fjernere familie. 

Som en minimumsstandard er en “betydelig” økonomisk interesse en direkte eller 
indirekte kombinert eierandel tilhørende en ansatt og/eller familiemedlemmer på 
mer enn

 » én prosent av envher klasse utstedte verdipapirer 
i et selskap eller en virksomhet.

 » ti prosent eierandel i et partnerskap eller ansvarlig selskap.

 » fem prosent av dine totale eiendeler eller din bruttoinntekt.

SPØRSMÅL Marcus er medlem av 
ansettelseskomiteen for en ledig 
stilling i sin avdeling. Han har en 
venn – en han jobbet sammen 
med hos en tidligere arbeidsgiver 
– som han mener vil være perfekt 
til jobben. Hvordan bør Jack 
håndtere denne situasjonen?

SVAR Å delta i eller påvirke en ansettelsesbeslutning som involverer 
en nær venn eller et familiemedlem, skaper eller fremtrer som en 
interessekonflikt. Selv om Marcus’ venn er det beste valget til jobben, 
kan det fremtre som at han var forutinntatt i favør av sin venn. Hvis hans 
venn er interessert i jobben, må Marcus fremlegge forholdet for sin leder 
og trekke seg fra utvelgelsesprosessen. 
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Arbeid utenfor selskapet
Selskapet forstår at vi kan ønske å ta deltidsarbeid utenfor ConocoPhillips eller ta 
en frivillig, valgt eller oppnevnt stilling i en politisk eller ikke-næringsdrivende 
institusjon. Forutsatt at vi ikke arbeider for ConocoPhillips’ konkurrenter, 
samarbeidspartnere, kunder, kontraktører eller leverandører, vil disse scenariene 
ikke nødvendigvis utgjøre en interessekonflikt. Men vi må sørge for at den andre 



jobben eller stillingen er strengt atskilt fra vårt arbeid for ConocoPhillips. Hvis 
du har, eller vurderer å ta, en ekstern jobb eller stilling, må du sørge for å følge 

disse retningslinjene:

 » Bruk ikke selskapets tid eller ressurser – inkludert utstyr, 
informasjon, fasiliteter og penger – til arbeid utenfor selskapet.

 » Forsøk ikke å selge produkter eller tjenester fra 
din andre jobb til ConocoPhillips.

 » Sørg for at din andre jobb eller stilling ikke forstyrrer eller 
hindrer deg i å vie nødvendig tid og energi for å oppfylle dine 
primære arbeidsoppgaver og plikter i ConocoPhillips.

Hvis du har noen spørsmål, eller er usikker på, om en bestemt jobb utenfor 
selskapet vil kunne representere en interessekonflikt, må du rådføre deg med 
lederen din og sørge for at du får en skriftlig godkjenning før du starter i den 
andre jobben.  

Hvis du ønsker å stille som kandidat til valgte tillitsverv eller har blitt bedt om 
å fungere i en oppnevnt stilling i en politisk organisasjon, må du også kontakte 
avdelingen for myndighetskontakt. For å få mer informasjon kan du lese delen 
“Deltakelse i politiske aktiviteter” i de etiske retningslinjene.

Oppfordringer til leverandører, kontraktører eller lokale 
forretningsdrivende
Vi må ikke be om donasjoner fra leverandører, kontraktører eller lokale 
forretningsdrivende for å bidra til ansattes sosiale funksjoner eller 
sportsbegivenheter. Innsamling av penger, varer eller tjenester, kan bli ansett som 
å skape forretningsforpliktelser for ConocoPhillips, derfor er slike aktiviteter ikke 
tillatt. Vi ønsker at våre leverandører og forretningsforbindelser skal forstå at 
deres forretningsmessige forhold til ConocoPhillips kun er basert på deres evne 
til å dekke våre forretningsbehov på en konkurransedyktig måte.

Den eneste situasjonen hvor vi har lov til å be om donasjoner er under veldedige 
arrangementer som er støttet av selskapet.  

Gaver og representasjon
Gaver og representasjonsytelser kan hjelpe oss til å utvikle sterke relasjoner med 
våre klienter, kunder, leverandører og andre forretningspartnere. Imidlertid må 
vi alltid vise god dømmekraft og moderasjon i slike situasjoner. Husk at det å 
gi eller motta en gave eller representasjonsytelse ikke er passende dersom det 
skaper en følelse av forpliktelse eller setter oss i en situasjon der vi kan fremtre 
partiske. Slike gaver må aldri påvirke en forretningsbeslutning.

“Gaver” omfatter vanligvis varer og tjenester, men kan være enhver 
verdigjenstand. Det anses for eksempel som en gave hvis personen som tilbyr 
et måltid eller billetter til en begivenhet ikke er til stede på arrangementet. 
“Representasjonsytelser” inkluderer arrangementer der både personen som tilbyr 
og den som mottar, deltar, for eksempel måltider eller sportsbegivenheter.
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Motta gaver og representasjonsytelser
Vi kan akseptere vanlig høflighet som er forbundet med normal forretningsdrift, 
så lenge den er:

 » moderat i verdi

 » sjelden

 » i samsvar med praksis

 » uoppfordret

 » uten kontanter eller tilsvarende

Imidlertid kan vi verken be om eller kreve en gave, og vi må ikke ta imot en gave 

eller representasjonsytelse som ikke har et legitimt forretningsformål. Dessuten 

kan vi ikke motta en gave som består av kontanter eller tilsvarende av noen 

størrelse. Dette omfatter aksjer og andre omsettelige verdipapirer. Husk også 

at vi må opprettholde en spesielt streng praksis med hensyn til gaver, tjenester, 

rabatter, underholdning eller andre ting som tilbys av våre leverandører.

I enkelte situasjoner kan det å avvise en gave som ikke er i samsvar med våre 

retningslinjer, føre til et vanskelig forretningsforhold. I slike tilfeller bør du 

diskutere med lederen din om gaven skal doneres til veldedige formål, gis til 

selskapet for videre disponering eller om du kan beholde den. Uansett hvordan 

situasjonen håndteres, må beslutningen dokumenteres.
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SPØRSMÅL Claire, en ansatt i 
ConocoPhillips som ofte arbeider 
med flere forretningspartnere som 
befinner seg i et land der det å gi dyre 
gaver for å vise respekt, er en viktig 
del av kulturen. Når Claire reiser for å 
ha møter med et av disse selskapene, 
tilbyr kontaktene henne et nettbrett 
som gave. Claire vet at gaven er 
for dyr til å kunne aksepteres etter 
ConocoPhillips’ standarder, men 
hun er redd for at det vil fornærme 
vertskapet å avvise gaven. Hva bør 
Claire gjøre?

SVAR I enkelte kulturer spiller gaver og representasjonsytelser en viktig 
rolle i forretningsforhold, og det er viktig å forstå og tilpasse seg lokale 
skikker. Men husk at våre retningslinjer ikke tillater oss å gi eller motta 
gaver som kan forstyrre, eller fremtre som forstyrrende for, vår evne 
til å fatte objektive forretningsbeslutninger. Claire må vurdere denne 
saken med sin overordnede, og om nødvendig kontakte det globale 
etikkontoret for å diskutere lovligheten, timingen, forretningsformålet, 
verdien og formålet med gaven. Den beste handlemåten kan være at 
Claire tar imot gaven, men deretter gir den til et veldedig formål eller til 
selskapet for videre disponering. 



Gi gaver og representasjonsytelser
Vi kan kun gi gaver og representasjonsytelser til andre for selskapets regning hvis 

de oppfyller alle følgende kriterier:

 » Samsvar med våre etiske standarder, vanlige 
forretningspraksis og gjeldende lovgivning.

 » Moderate i verdi, det vil si ikke overdådige eller overdrevne.

 » Aldri mot en motytelse, vi kan ikke gi noe for å 
påvirke eller belønne en persons handling.

 » Vil ikke sette deg eller selskapet i forlegenhet hvis det blir offentlig kjent.

Når du registrerer gaver eller representasjonsytelser på regnskapskontoer eller 

i andre regnskapsbilag, må du huske på å gi en klar, beskrivende tekst. Din 

avdeling eller forretningsenhet oppfordres til å etablere policyer og prosedyrer 

for godkjenning av gaver og representasjonsytelser som overskrider vanlig 

pengeverdi. 

På grunn av de strenge reglene som gjelder når vi gjør forretninger med offentlige 

virksomheter og tjenestemenn, må du lese delen Anti-korrupsjonspolicy før 

du gir noe av verdi til en offentlig tjenestemann og innhente en eventuell 

godkjenning. Du må også søke veiledning dersom du har et spørsmål eller en 

problemstilling om en person er en offentlig tjenestemann eller arbeider for en 

offentlig institusjon. For å få mer informasjon kan du lese delen “Bekjempelse av 

korrupsjon og bestikkelser” i de etiske retningslinjene.

Provisjoner, rabatter, avslag, kreditter og godtgjørelser
Salgsrelaterte provisjoner, rabatter, avslag, kreditter og godtgjørelser, er vanlige 
forretningmessige virkemidler, men det kreves stor aktsomhet. Vi må sørge for at 
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vi alltid overholder gjeldende valutabestemmelser og skatteregler og alltid unngå 
ulovlige eller uetiske utbetalinger. Eventuelle salgsrelaterte betalinger må være 
rimelige i verdi, konkurransebegrunnet og tilstrekkelig dokumentert. De må også 
alltid rettes til forretningsenheten som håndterte den opprinnelige salgsavtalen 
eller fakturaen, aldri til enkeltpersoner. Videre bør disse salgsrelaterte fordelene 

alltid bare foretas i landet der virksomheten ligger.

Når ConocoPhillips betaler eller gir provisjoner, rabatter, kreditter, avslag og 
godtgjørelser som er i samsvar med vanlig industripraksis, katalogpriser eller 
andre standardprosedyrer, trenger vi ikke å dokumentere dem ytterligere skriftlig. 
Under slike omstendighetene anses slike salgsrelaterte fordeler å være veletablert.

Honorarer og godtgjørelser
Du har lov til å være styremedlem i et annet selskap, holde foredrag, undervise på 
seminarer eller publisere forretningsrelaterte artikler og bøker med godkjennelse 
fra ledelsen. Eventuelle honorarer, godtgjørelser eller utgiftsrefusjoner, må 
overføres til selskapet, med mindre du har en skriftlig godkjennelse fra ledelsen 
til å beholde dem. En kopi av denne skriftlige godkjennelsen vil bli oppbevart i 
din personalmappe.

Bestikkelser og penger under bordet
ConocoPhillips tar sin forpliktelse til integritet svært alvorlig og tolererer ikke 
bestikkelser i noen form. Vi må aldri tilby, betale, be om eller motta bestikkelser 
eller penger under bordet i noen form, verken direkte eller indirekte. For å få mer 

informasjon kan du lese delen “Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser” i de 
etiske retningslinjene.

Beskytte selskapets eiendeler
ConocoPhillips betror oss daglig sine eiendeler og fortrolig informasjon, slik at vi 
kan utføre jobben vår effektivt. Denne tilliten er kombinert med et ansvar for å ta 
vare på disse eiendelene på en aktsom måte og beskytte dem mot tap, tyveri eller 
misbruk.

Selskapets fysiske eiendeler, utstyr, kjøretøyer, verktøy og rekvisita, er kjøpt 
utelukkende for å drive selskapets virksomhet. Du må ikke bruke dem til å oppnå 
personlig vinning eller tillate at de blir solgt, utlånt, gitt bort eller kastet, uten 
nødvendig tillatelse. Å fjerne selskapets eiendeler fra våre anlegg uten tillatelse 
regnes som tyveri, og vil normalt medføre oppsigelse eller avskjed. Likeledes 
må selskapets kredittkort, kontanter, sjekker eller postanvisninger ikke brukes til 
personlige formål. Vi må også sørge for at dokumentene som brukes til å skaffe 
selskapsmidler og -eiendom aldri inneholder feil eller ufullstendige opplysninger, 
da dette kan føre til feil og potensielt uredelig kjøp av selskapets eiendeler.  
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Dette omfatter rekvisisjoner, timelister, fakturaer, krav på godtgjørelser, og reise- 
og utgiftsrefusjon. Hvis du blir oppmerksom på tyveri eller misbruk av selskapets 
eiendeler, må du rapportere det til din overordnede, det globale sikkerhetskontoret 
eller det globale etikkontoret.

Vår kreativitet og innovative ideer er viktige bidrag til selskapets fortsatte suksess 

på markedet. Vi må beskytte og utvikle ConocoPhillips’ intellektuelle eiendom, 

som omfatter oppfinnelser, oppdagelser, forbedringer, ideer, dataprogrammer og 
tilknyttet dokumentasjon, varemerker, patenter, opphavsrettigheter og fortrolig 

informasjon. Eksempler på eiendomsbeskyttet eller konfidensiell informasjon 
omfatter:

 » resultater av forretningsundersøkelser og planer om nye produkter 

 » mål og strategier

 » upublisert informasjon om økonomiske forhold eller priser

 » foreslåtte oppkjøp av eller disposisjoner over eiendeler

 » prosesser og formler

 » opplysninger om lønninger og godtgjørelser

 » medisinsk informasjon om ansatte

 » lister over ansatte, kunder og leverandører 

For å sikre at eiendomsbeskyttet og konfidensiell informasjon blir hensiktsmessig 
beskyttet, må vi kun fremlegge den til enkeltpersoner utenfor ConocoPhillips når 

vi er autorisert eller har blitt pålagt ved lov å gjøre det. Vi må også sørge for kun 

å diskutere slik informasjon med kolleger som har et legitimt forretningsbehov 

for å vite det. Sørg for ikke å miste, forlegge eller etterlate konfidensiell 
informasjon (eller elektroniske enheter som inneholder slik informasjon) uten 

tilsyn. I tillegg må vi aldri diskutere denne informasjonen der de som ikke har 

et legitimt forretningsbehov for å få kjennskap til den, kan overhøre (f.eks. 

flyplassterminaler, tog, restauranter og selskapets pauserom). For å få mer 
informasjon kan du lese Policy om beskyttelse av informasjon og sikkerhet. 

All informasjon vi skaper i ansettelsesforholdet vårt, tilhører ConocoPhillips. 

Når du slutter i ConocoPhillips, må all fortrolig informasjon du besitter, 

returneres. I tillegg fortsetter din plikt til å beskytte ConocoPhillips’ fortrolige og 

konfidensielle informasjon selv etter at du har sluttet i selskapet.

Og selvfølgelig sier det seg selv at handlinger som industrispionasje og sabotasje 

mot selskapet må hindres. Kontakt det globale sikkerhetskontoret umiddelbart 

hvis du har mistanke om at en uautorisert person forsøker å skaffe seg sensitiv 

informasjon eller få tilgang til et sikkert sted. 
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SPØRSMÅL Sun-ja drar på 
mange forretningsreiser på 
vegne av ConocoPhillips. Hun 
bruker ofte sin bærbare PC til å 
sjekke e-post og arbeide med 
presentasjoner mens hun venter 
på flyplasser, samt på fly og 
andre offentlige steder. Er dette 
et problem?

SVAR Sun-ja må sørge for å være oppmerksom på omgivelsene mens 
hun arbeider eller gjennomfører telefonsamtaler på et offentlig sted. Selv 
om det normalt ikke er problematisk å arbeide på slike steder, må man 
huske at det kan være vanskelig å vurdere hvem som lytter eller kikker 
deg over skulderen. Sun-ja må også sørge for å iverksette nødvendige 
sikkerhetstiltak, for eksempel logge av den bærbare PCen og oppbevare 
den sikkert når hun ikke bruker den.

Håndtering av ekstern kommunikasjon
For å bevare vårt omdømme som et selskap med integritet, må vi sørge for at vår 

kommunikasjon med publikum gir et nøyaktig og ærlig bilde av vår virksomhet, 

våre transaksjoner og planer. Det er viktig for oss å snakke om selskapet med 

én konsistent stemme. Derfor kan vi ikke gi offentlige uttalelser på selskapets 

vegne, med mindre vi har blitt utpekt som en talsperson for selskapet. Hvis en 

investor, sikkerhetsanalytiker, presserepresentant eller andre viktige offentlige 

kontakter, ber om informasjon fra deg, selv om forespørselen er uformell, kan du 

henvise dem til en utpekt talsperson eller til avdelingen for investorforhold og 

kommunikasjon. For å få mer informasjon kan du lese vår kommunikasjonspolicy.

http://sptpsca.conocophillips.net/sites/gcpa/Web%20Documents/WebDocs/Communications%20Policy.doc


Kommunikasjon i selskapets 
informasjonssystemer
Mange av oss bruker selskapets elektroniske kommunikasjonssystemer (for 

eksempel datamaskiner, PDAer, mobiltelefoner og nettverkssystemer) hver dag. 

Vi må alltid følge internkontrollprosedyrene ved bruk av slike systemer. Vi må 

aldri bruke disse systemene til å utføre ulovlige eller uetiske aktiviteter, inkludert 

følgende: 

 » Deltakelse i atferd som skader integriteten på selskapets 
omdømme, merkevarer eller varemerker.

 » Avsløre konfidensiell selskapsinformasjon til uvedkommende.

 » Deltakelse i ulovlige, bedragerske eller skadelige aktiviteter.

 » Sende eller lagre pornografisk, støtende, uanstendig, 
truende, trakasserende eller ærekrenkende materiell.

Selv om sporadisk og rimelig personlig bruk av selskapets elektroniske 

kommunikasjonssystemer er tillatt i selskapets policy, må vår personlige bruk 

ikke forårsake betydelige ekstrakostnader for ConocoPhillips eller forstyrre 

arbeidsoppgaver eller produktivitet. 

I tillegg må vi være forsiktige ved utarbeidelse av elektroniske meldinger, 

inkludert e-post, direktemeldinger og tekstmeldinger. Slik kommunikasjon er 

permanent og kan videresendes og endres uten vår tillatelse.

Du kan ikke alltid forvente at personvernet gjelder når du bruker ConocoPhillips’ 

elektroniske kommunikasjonssystemer. Selskapet forbeholder seg retten til å 

overvåke bruken av sine systemer i den grad loven tillater det. Denne retten 

omfatter å blokkerer tilgang til upassende nettsteder og avskjære eventuelle 

meldinger eller filer som overføres av eller lagres i systemene. For å få mer 
informasjon kan du lese Policy om bruk av elektroniske kommunikasjonssystemer.

Bruk av sosiale medier
Nettsamfunn endrer fundamentalt måten enkeltpersoner og virksomheter 

kommuniserer på. Sosiale medieplattformer gir oss mulighet til å dele vår 

kompetanse, innsikt og spirit med allmennheten. Dette er en svært god ting. Men 

det er også riktig at uforsiktig bruk av sosiale medier kan påføre unødvendig 

risiko for ConocoPhillips’ eiendeler og konfidensielle informasjon og vårt gode 
omdømme. For å minimere risikoen for selskapet og våre ansatte, har det blitt 

utarbeidet retningslinjer for å gi oss parametre og klarhet i hva som er og ikke er 

akseptabel atferd på nettet. Ved bruk av sosiale medier generelt gjelder følgende:
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http://sptgis.conocophillips.net/sites/IS/SPC/PoC/Document%20Library1/1/Electronic%20Communications%20Systems%20Usage%20(ECSU)%20Policy.pdf


 » Sørg for at du alltid følger selskapets retningslinjer, prosedyrer og standarder. 

 » Avgi aldri erklæringer på vegne av selskapet, med mindre 
du har tillatelse fra ConocoPhillips til å gjøre det.

 » Beskytt selskapets eiendeler og konfidensielle informasjon, 
husk alltid at Internett er et offentlig sted.

 » Vis respekt for ConocoPhillips, de andre ansatte, partnere og lokalsamfunnet.

For å få ytterligere veiledning kan du lese Retningslinjer for sosiale medier.

Vi må alltid huske at elektroniske meldinger (for eksempel e-post og 

tekstmeldinger) er varig, overførbar dokumentasjon av vår kommunikasjon og 

kan påvirke selskapets omdømme. Hvis du mener at selskapets elektroniske 

kommunikasjonssystemer blir brukt på en upassende måte, må du rapportere 

saken til din overordnede eller noen av de andre kontaktene som er angitt under 

delen “Stille spørsmål, rapportere problemstillinger” i våre etiske retningslinjer.
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SPØRSMÅL Jamal er kjemiingeniør 
i ConocoPhillips og oppdaterer 
sine profiler på sosiale medier 
regelmessig. Selv om han vanligvis 
bare har innlegg om musikk han 
liker, legger han inn en detaljert 
redegjørelse om prosjektet sitt når 
et vanskelig problem oppstår på 
jobben, i håp om at en av hans 
ingeniørvenner, som jobber i andre 
selskaper, kan hjelpe til å finne en 
løsning. Er dette et problem?

SVAR Ja. Selv om Jamals prosjekt fremdeles er et arbeid under utførelse, 
representerer det å dele det offentlig på denne måten, en avsløring 
av konfidensiell informasjon og kan påføre selskapet ulemper hvis 
innlegget leses av våre konkurrenter. Jamal må fjerne slike innlegg og 
varsle lederen sin umiddelbart.

http://corpaffairs.conocophillips.net/EN/Pages/socialmediaguidelines.aspx


Korrekt finansiell rapportering og 
dokumentasjon
Vi må alle gjøre vår del for å sørge for at den finansielle dokumentasjonen 
selskapet fremlegger for allmennheten, er nøyaktig og sannferdig. Selv om det 

kanskje ikke virker som om informasjonen vi genererer påvirker ConocoPhillips’ 

finansielle dokumentasjon, spiller vi alle en rolle i å sørge for at denne viktige 
plikten oppfylles. Derfor må alle opplysninger eller data som vi sender inn i 

form av selskapsdokumentasjon og -bilag samt driftsrapporter, være nøyaktige, 

fullstendige og pålitelige. Dette omfatter alle driftsrapporter, dokumentasjon eller 

bilag som er utarbeidet for interne eller eksterne formål, for eksempel miljødata, 

produkttestresultater, kvalitetskontrollrapporter og salgsprognoser.

Mange av disse dokumentene eller bilagene er avgjørende for ledelsen av 

virksomheten. Sørg for at all dokumentasjon er sannferdig og nøyaktig. Ha 

aldri uregistrerte eller ikke-bokførte midler eller eiendeler til noe formål. Feil, 

villedende eller ufullstendige opplysninger undergraver vår evne til å fatte riktige 

beslutninger om ressurser, personell og programmer og bryter i enkelte tilfeller 

loven.

Selskapet har etablerte regnskapsstandarder og -prosedyrer for å sikre at 

eiendelene beskyttes og brukes riktig, og at økonomisk dokumentasjon, bilag og 

rapporter er nøyaktige og pålitelige. Vi deler alle ansvaret for å opprettholde og 

etterleve disse kravene til internkontroll.

Hvis du oppdager uregelmessigheter i regnskapsførsel eller revisjon eller tilfeller 

med bedrageri fra personer som er ansvarlige for selskapets regnskaper eller 

økonomisk rapportering, har du ansvar for å rapportere observasjonene på noen 

av måtene som er angitt i delen “Stille spørsmål, rapportere problemstillinger” i 

våre etiske retningslinjer. Vær oppmerksom på at du vil beskyttes fra eventuelle 

represalier som følge av rapportering i god tro. 
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SPØRSMÅL Fiona har dårlig tid til 
å gjøre ferdig kvartalsrapporten 
for avdelingen sin. Hun trenger 
informasjon fra flere andre personer, 
en av dem, Alan, har nettopp dratt 
på ferie. Hun kan få anslag over 
opplysningene hans fra noen av de 
andre kollegene. Er det bra nok?

SVAR Nei, Fiona må ikke forsøke å anslå dataene. Hvis hun gjør det 
kan hun sette ConocoPhillips’ økonomiske profil i fare og villede 
offentligheten. Hvis Fiona ikke får relevante tilbakemeldinger fra sine 
kolleger, må hun snakke med sin overordnede om hvordan hun skal 
håndtere situasjonen.



Håndtering av dokumenter
Det er viktig at vi forvalter virksomhetens regnskapsbilag og 

forretningsdokumentasjon på riktig måte. Det finnes mange lovpålagte 
og juridiske retningslinjer som bestemmer hvordan vi skal opprettholde, 

oppbevare og kaste forretningsdokumentasjon om ansettelsesforhold, skatt 

og annen dokumentasjon. Det forventes at du er kjent med dokument- og 

bilagsoppbevaringsprosedyrene som gjelder for virksomheten i din avdeling. 

Disse prosedyrene regulerer alle våre bilag og dokumenter i alle formater, 

inkludert elektronisk, papir- og lydbasert dokumentasjon på alle områder. For å få 

mer informasjon kan du lese vår Policy om dokumenstyring.

Ansvarlig handel
I løpet av vårt arbeid kan vi få kunnskap om “innsideinformasjon”, enten om vårt 

selskap eller våre leverandører, forretningspartnere eller andre organisasjoner. 

For å klarlegge begrepet er “innsideinformasjon” er dette informasjon som er 

både upublisert og vesentlig, noe som betyr at den ikke har vært offentliggjort 

og har potensial til å påvirke en investor til å kjøpe, selge eller beholde et 

verdipapir. “Innsidehandel” oppstår når en person kjøper eller selger verdipapirer 

i et offentlig børsnotert selskap mens han er i besittelse av vesentlig, upublisert 

informasjon om selskapet. Det er derfor strengt forbudt for deg å kjøpe eller selge 

aksjene i et selskap, inkludert vårt selskap, når du er i besittelse av vesentlig, 

upublisert informasjon. 

Dessuten må du aldri røpe innsideinformasjon til noen som ikke har et legitimt 

forretningsbehov for å få vite den. Husk at hvis en annen person gjør en handel 

basert på vesentlig, upublisert informasjon du gir dem, kan du og den aktuelle 

personen bli kjent skyldige i “tipsing”, som er et brudd på lovene som regulerer 

bruk av innsideinformasjon. Dette gjelder uavhengig av om du er personlig 

engasjert i noen handelsaktivitet eller ikke. For å få mer informasjon kan du lese 

våre Policyer om innsidehandel.

Brudd på lover om innsidehandel vil utsette de berørte personene for 

disiplinærtiltak samt potensielt sivilrettslig eller strafferettslig ansvar.

I tillegg deltar ConocoPhillips i fysiske og finansielle handelsaktiviteter knyttet 
til ulike energiråvarer, inkludert råolje, flytende naturgass og elektrisk kraft. 
Disse aktivitetene reguleres av et komplekst nettverk med lover og forskrifter, og 

mange av dem pålegger strafferettslige eller sivilrettslige bøter for brudd. Hvis 

du er involvert i selskapets aktiviteter med råvarehandel, må du sørge for at du 

strengt følger prosedyrer pålagt av både gjeldende lover og selskapets regnskaps- 

og godkjenningsprosedyrer.
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http://gis.conocophillips.net/EN/drm/policy/rm_policy/Pages/index.aspx
http://gce.conocophillips.net/EN/Pages/Trading.aspx


 Vår forpliktelse overfor
 våre forretningspartnere



Sikre rettferdig 
konkurranse
Konkurranselovgivningen 

(også kjent som antitrust-lover i 

USA) er utarbeidet for å sikre et 

rettferdig og konkurransedyktig, 

fritt markedssystem. Selv om 

ConocoPhillips konkurrerer kraftig i 

markedet, overholder vi alle gjeldende 

konkurranse- og antitrust-lover der 

vi driver virksomhet. Dette betyr 

at vi konkurrerer ved å bruke våre 

kunnskaper, teknologi og kompetanse.

Noen av de mest alvorlige 

lovbruddene på dette området skjer 

mellom konkurrenter, for eksempel 

anbudssamarbeid, prissamarbeid 

eller avtaler om deling av territorier 

eller markeder. På grunn av dette er 

det viktig at vi unngår å diskutere 

følgende emner med ConocoPhillips’ 

konkurrenter:

 » Prisfastsettelse (enten for 
varer, tjenester eller rettigheter 
til naturressurser).

 » Prisutviklinger eller prisprognoser

 » Anbudskonkurranser

 » Kontraktsvilkår og -betingelser

 » Kostnader, blant annet 
lønninger og royalties

 » Planer vedrørende produksjon, 
markedsføring eller transport

 » Områder og kunder, inkludert 
etablerte og potensielle

 » Enhver annen proprietær eller 
konfidensiell informasjon.

Konkurranselovgivningen kan 

også gjelde i forhold, f.eks. møter 

i bransjeorganisasjoner, strategiske 

allianser, som involverer konkurrenter 

og referansemålinger. En avtale 

trenger ikke å være skrevet ned for 

å være ulovlig: selv en uformell 

diskusjon eller bare utveksling av 

informasjon kan kvalifiseres som 
en ulovlig avtale under enkelte 

omstendigheter. Hvis en konkurrent 

tar opp et emne som kan være 

upassende, må du avslutte samtalen 

umiddelbart.

Konkurranselovene forbyr også 

generelt å inngå formelle eller 

uformelle avtaler med leverandører 

eller kunder som kan begrense 

konkurransen. Slike avtaler 

omfatter urimelig begrensning av en 

konkurrents tilgang til nødvendig 

utstyr eller tjenester eller boikott av 

bestemte kunder eller leverandører.

Vær oppmerksom på at brudd på 

konkurranselovene kan utsette både 

de involverte personene og selskapet 

for alvorlige konsekvenser, herunder 

straffansvar, fengsel og store bøter. 

For å få mer informasjon kan du 

lese vår Policy om anti-trust- og 

konkurranselover.

Vi er forberedt på endringer 
og møter dem med kreative 
løsninger. Vi er raske og 
lydhøre overfor endrede 
behov hos interessenter, 
og utnytter villig 
læringsmuligheter fra de 
erfaringer vi gjør rundt om i 
verden.
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http://sptlegal.conocophillips.net/sites/legalpro/Legal-Web-Page/Legal%20%20Company/Policies/Antitrust_law_book.pdf
http://sptlegal.conocophillips.net/sites/legalpro/Legal-Web-Page/Legal%20%20Company/Policies/Antitrust_law_book.pdf


SPØRSMÅL Nathan, en 
ansatt i selskapet, er på en 
bransjekonferanse som flere 
konkurrenter også deltar i. 
Anna, en representant for en 
hovedkonkurrent av selskapet 
vårt, sitter ved Nathans bord. 
I løpet av en ellers normal 
samtale starter Anna med å 
diskutere hennes selskaps planer 
i forbindelse med en kommende 
anbudskonkurranse. Hvordan 
bør Nathan håndtere denne 
situasjonen?

SVAR Dette er en potensielt farlig samtale, og Nathan bør unnskylde 
seg og forlate bordet umiddelbart. Han bør gjøre folk oppmerksom 
på at han forlater selskapet, slik at andre personer senere vil huske at 
han gikk. For eksempel kan han reise seg og si høyt: “Jeg må gå nå.” I 
tillegg bør Nathan diskutere situasjonen med lederen sin og selskapets 
juridiske avdeling, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes for å beskytte 
ConocoPhillips fra enhver påstand om deltakelse i hendelsen. Vi må 
være forsiktige når vi samhandler med konkurrenter og aldri diskutere 
sensitive temaer eller dele konfidensiell informasjon med dem. 
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Riktig bruk av informasjon om konkurrenter, kunder og leverandører
Informasjon om konkurrenter er et verdifullt verktøy som tillater oss å forstå 

og administrere virksomheten. Vi forventes å samle inn og bruke denne 

informasjonen på en etisk riktig måte og i samsvar med loven.

Det er selvsagt forbudt med tyveri, ulovlig tilgang, kjøp på det svarte markedet, 

utpressing, elektronisk avlytting, trusler og andre utilbørlige metoder for å samle 

inn informasjon. Ansatte hos konkurrenter eller leverandører må ikke anmodes 

om å avsløre fortrolig informasjon. Likeledes må våre ansatte aldri røpe fortrolig 

informasjon om sine tidligere arbeidsgivere.

På samme måte må dokumentasjonen vi oppbevarer om våre kunder kun brukes 

til ConocoPhillips’ forretningsformål. Denne informasjonen kan bare frigis med 

riktig autorisasjon og med legitime grunner til å gjøre det.

Selv når vi har rett til å bruke eiendomsbeskyttet informasjon eller 

intellektuell eiendom som tilhører andre, må vi alltid respektere varemerker 

og opphavsrettslig beskyttet materiell, inkludert informasjon som er offentlig 

tilgjengelig på nettsteder og i programvare. Hvis vi bruker intellektuell 

informasjon som ikke tilhører oss, må vi følge alle gjeldende lisensvilkår nøye.

Hvis du mistenker at eiendomsbeskyttet eller upublisert informasjon om våre 

konkurrenter eller leverandører blir anskaffet eller mottas på feil måte (for 

eksempel feilsendte fakser eller anbudsinformasjon), må du ikke bruke denne 

informasjonen. I denne situasjonen må du rådføre deg med lederen din.
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I tillegg må vi sørge for at konsulenter og innleid personell, som er engasjert av 

selskapet, er klar over og følger disse retningslinjene.

Stille høye krav til leverandører og 
kontraktører
ConocoPhillips tror på samarbeid med forretningspartnere som har en høy etisk 

standard for sin forretningsvirksomhet. Vi forventer at leverandører, innleid 

personell og andre som arbeider på våre vegne blir veiledet av standarden som er 

beskrevet i våre etiske retningslinjer.

Vi må utøve godt skjønn i valg av leverandører, innleid personell og andre 

samarbeidspartnere. Vi vil ikke bevisst bruke leverandører eller innleid personell 

som driver virksomheten på en uetisk måte, eller som bryter gjeldende lover. Vi 

vil ikke engasjere leverandører eller leie inn personell som driver med urimelig 

konkurranse eller benytter urimelige forretningsmetoder. Vi samarbeider med alle 

samarbeidspartnere for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter når 

de leverer varer og tjenester til ConocoPhillips. Du har ansvar for å rapportere 

feil atferd hos en leverandør, innleid eller annen forretningspartner til din 

overordnede eller noen av kontaktene som er angitt i delen “Stille spørsmål, 

rapportere problemstillinger” i våre etiske retningslinjer.



Vår forpliktelse overfor
 det globale markedet



Støtte et 
bærekraftig miljø
Vi er forpliktet til å fremme en 

forsvarlig miljøforvaltning rundt om 

i verden. Vi må forstå og overholde 

miljølover og forskrifter knyttet til vår 

virksomhet, samt de som er knyttet til 

selskapet og driftsenhetenes policyer 

og prosedyrer. Vi insisterer også på 

at innleid personell, leverandører 

og andre som samarbeider med 

oss ,etterlever de aktuelle lovene 

og forskriftene. Uansett hvor vi 

opererer, vil vi drive virksomheten 

med respekt og omsorg for både det 

lokale og globale miljøet. For å få mer 

informasjon kan du lese Policy om 

helse, miljø og sikkerhet.

Deltakelse 
i politiske 
aktiviteter
Selskapet oppfordrer oss til å støtte 

våre lokalsamfunn ved å delta i 

de politiske aktivitetene vi ønsker. 

Imidlertid kan vi bare delta i disse 

aktivitetene på fritiden og for egen 

regning. Vi vil ikke og må aldri 

forvente å få refusjon for personlige, 

politiske bidrag. Tilsvarende kan 

vi ikke bruke selskapets eiendom, 

anlegg, tid eller penger til politiske 

aktiviteter, inkludert støtte av en 

politisk kandidat eller embetsmann, 

uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning 

av avdeling for myndighetskontakt. 

Disse restriksjonene omfatter bruk 

av selskapets ressurser, f.eks. utstyr, 

datamaskiner og telefoner. Hvis du er 

interessert i å ha et valgt eller oppnevnt 

offentlig verv, må du kontakte avdeling 

for myndighetskontakt om de relevante 

selskapsretningslinjene og mulige 

juridiske konsekvenser. For å få mer 

informasjon kan du lese vår Policy om 

politisk relaterte aktiviteter.

Der det er hensiktsmessig og lovlig, 

driver selskapet amerikanske 

føderale og statlige, politiske 

handlingskomiteer (PAC). Deltakelse i 

en PAC for ansatte er helt frivillig. Du 

vil aldri bli presset på noen måte til 

å bidra eller delta i å støtte et politisk 

parti eller en kandidat.

Selskapets engasjement i politiske 
aktiviteter
Vårt selskap uttrykker av og til sitt 

syn på lokale og nasjonale saker som 

berører virksomheten. I slike tilfeller 

kan vi bruke selskapets midler og 

ressurser, men bare når det er tillatt 

etter lovgivningen og i samsvar med 

våre strenge selskapsretningslinjer, 

blant annet godkjenning fra avdeling 

for myndighetskontakt. Møter mellom 

ConocoPhillips-ansatte og offentlige 

tjenestemenn kan representere 

lobbyvirksomhet, som deretter krever 

spesiell rapportering av forskjellige 

Vår “stå-på”-innstilling 
sørger for topp resultater. 
Vi oppmuntrer til 
samarbeid, feirer suksesser 
og bygger og pleier 
langsiktige forbindelser.
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http://spthse.conocophillips.net/sites/HSE_General/Web%20Documents/Policies,%20Standards%20and%20Procedures/HSE%20Policy%20(2).pdf
http://spthse.conocophillips.net/sites/HSE_General/Web%20Documents/Policies,%20Standards%20and%20Procedures/HSE%20Policy%20(2).pdf
http://sptpsca.conocophillips.net/sites/ga/Spirit%20PAC%20Web%20Documents/Policies%20and%20Procedures%20Estream.doc
http://sptpsca.conocophillips.net/sites/ga/Spirit%20PAC%20Web%20Documents/Policies%20and%20Procedures%20Estream.doc
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typer kostnader, som kanskje ikke er fradragsberettigede. Hvis du har spørsmål 

om dine arbeidsoppgaver vil kunne anses som “lobbyvirksomhet”, må du 

kontakte avdeling for myndighetskontakt for å få veiledning.

Selskapet kan også yte begrensede bidrag til kandidater og utvalgte politiske 

partier eller grupper i jurisdiksjoner hvor dette er lovlig og i samsvar med 

selskapets retningslinjer. Ingen av oss kan gi eller forplikte seg til politiske bidrag 

på vegne av ConocoPhillips uten godkjennelse av juridisk avdeling og avdeling 

for myndigheteskontakt.

Bekjempelse av korrupsjon og 
bestikkelser
Som en del av vårt engasjement i å drive virksomheten på riktig måte bruker 

ikke ConocoPhillips, og vil ikke tolerere, bestikkelser i noen form. Selv om vi 

mister forretningsmuligheter eller opplever forsinkelser, vil vi aldri bestikke 

en person, offentlig eller privat, verken direkte eller indirekte (for eksempel 

gjennom en tredjepart). Vi etterlever alle gjeldende internasjonale lover, traktater 

og forskrifter som forbyr bestikkelser, inkludert lokal lovgivning, der vi driver 

virksomhet og den amerikanske loven om utenlandsk korrupsjonspraksis.

For å være ansvarlige medlemmer av lokalsamfunnet må vi etterleve disse 

lovene der vi driver virksomheten, uavhengig av lokal praksis. Dette betyr at vi 

kan aldri tilby, forsøke å tilby, godkjenne eller love noen form for bestikkelser 

eller returprovisjoner i den hensikt å oppnå eller beholde forretningsaktiviteter 

eller oppnå en urettmessig fordel. Dessuten må vi aldri oppfordre til eller motta 

bestikkelser eller returprovisjoner.

En “bestikkelse” er et tilbud eller gave av verdi eller en fordel som er 

beregnet på å påvirke handlingene til mottakeren eller en eller flere andre 
personer på en urettmessig måte. Bestikkelser kan omfatte penger, gaver, 

reiser eller andre utgifter, gjestfrihet, lån under markedsvilkår, rabatter, 

tjenester, forretnings- eller karrieremuligheter, politiske eller veldedige 

pengebidrag eller fordeler eller godtgjørelser, direkte eller indirekte.

En “returprovisjon” er tilbakebetaling av et allerede betalt beløp eller 

som skal betales, som vederlag for tildeling eller begunstigelse av 

forretningsmuligheter.
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Hvis du arbeider med en offentlig tjenestemann, må du lede vår Anti-

korrupsjonspolicy og bestemme hvilke tiltak du må iverksette når du samhandler 

med offentlige tjenestemenn. Dette kan omfatte å innhente godkjenning før du gir 

noe av verdi til en offentlig tjenestemann. En “offentlig tjenestemann” kan være en 

statlig eller lokal tjenestemann eller ansatt, en politisk kandidat, en representant for 

en organisasjon som Verdensbanken eller en offisiell representant for eller ansatt i 
statseide eller statskontrollerte enheter, for eksempel statlige oljeselskaper. 

Det er også viktig å merke seg at vi ikke kan leie en tredjepart til å gjøre noe som 

vi ikke kan gjøre selv på en etisk eller lovlig måte. Å engasjere en tredjepart til å 

foreta en urettmessig betaling er et brudd på våre etiske retningslinjer og anti-

korrupsjonslovgivningen. Unnlatelse av å vurdere tredjeparter eller overvåke 

deres aktiviteter på en relevant måte kan også representere brudd på våre etiske 

retningslinjer og anti-korrupsjonslovgivningen. 

Såkalt “smøring” er også forbudt å betale av eller på vegne av selskapet. Smøring 

er små utbetalinger til offentlige tjenestemenn for å fremskynde eller sikre 

utførelse av rutinemessige, offentlige tjenester på en uregelmessig måte, som en 

part ellers har rett til etter loven.

SPØRSMÅL Emma har ansvaret for 
tredjepartsbyrået som håndterer 
enkelte offentlige tillatelser som 
teamet hennes trenger. Hun 
får en faktura fra byrået som er 
nesten dobbelt så stor som det 
hun forventet. Da hun ringer 
byrået, sier hennes kontakt at 
denne fakturaen omfatter prisen 
på bestikkelse de måtte betale 
for å få tillatelsene godkjent. Han 
fortsetter med å si at det er slik ting 
blir gjort i dette landet. Hva bør 
Emma gjøre?

SVAR Emma må gjøre det klart for byrået at ConocoPhillips ikke 
tolererer bestikkelser under noen omstendigheter. ConocoPhillips kan 
holdes ansvarlig for handlingene til tredjepartsselskaper vi leier inn, og 
vi kan ikke unngå ansvar ved å “lukke øynene” når omstendighetene 
peker på et potensielt brudd på anti-korrupsjonslovgivningen. Emma 
må umiddelbart gjøre selskapets juridiske avdeling oppmerksom på 
denne situasjonen.

http://gce.conocophillips.net/EN/Pages/AntiCorruption.aspx
http://gce.conocophillips.net/EN/Pages/AntiCorruption.aspx
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Anti-korrupsjonslovene er komplekse, og konsekvensene for brudd på disse 

lovene er alvorlige. Derfor må du unngå, og sørge for at personell vi har 

innleid og selskapsrepresentanter unngår, enhver aktivitet som kan tolkes som 

bestikkelser/smøring. Du må rapportere alle tilbud, løfter eller betalinger av 

bestikkelser eller returprovisjoner i forbindelse med selskapets virksomhet. 

Vårt selskap har implementert et omfattende program å sikre etterlevelse, og for 

anti-korrupsjon, som inneholder retningslinjer og prosedyrer om due diligence 

av tredjeparter, gaver og bevertning, reiser, veldedige bidrag og oppbevaring av 

dokumentasjon. For å få mer informasjon kan du lese vår Anti-korrupsjonspolicy.

Forebygging av hvitvasking av penger
ConocoPhillips er forpliktet til å bekjempe hvitvasking av penger i landene vi 

driver virksomhet i. “Hvitvasking av penger” er en prosess der enkeltpersoner 

eller enheter flytter midler opptjent gjennom kriminell virksomhet gjennom 
finanssystemet for å skjule sporene fra den kriminelle opprinnelsen eller på annen 
måte prøve å la disse midlene se legitime ut.

Selv om kun få av oss noen gang vil være i stand til å bryte 

hvitvaskingslovgivningen, må vi være på utkikk etter uregelmessigheter i måten 

utbetalinger skjer på. Hvis du ser noe av det følgende, må du rapportere saken 

umiddelbart:

 » Utbetalinger i andre valutaer enn de som er angitt i fakturaen.

 » Forsøk på å foreta betalinger i kontanter eller tilsvarende.

 » Utbetalinger foretatt av en tredjepart som ikke er involvert i kontrakten 
eller en annen konto enn den normale kontoen for forretningsforholdet.

 » Forespørsler om eller forsøk på å betale hver faktura 
eller fakturagruppe med flere betalingsmåter.

 » Forespørsler om å betale mer enn fakturaen lyder på.

Etterlevelse av internasjonal 
handelslovgivning
Som et selskap med global virksomhet er vi underlagt ulike internasjonale 

handelslover og -forskrifter. Selv om internasjonale transaksjoner ofte er 

komplekse, forventes det av oss alle at vi overholder lovene i landene vi driver 

virksomhet. 

http://gce.conocophillips.net/EN/Pages/AntiCorruption.aspx
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Import- og eksportregulerende lover
Vi må etterleve alle gjeldende nasjonale og internasjonale import- og 
eksportregulerende lover og forskrifter, som regulerer eksport og re-eksport av 
ConocoPhillips’ og tredjeparts produkter, tjenester, teknologi og programvare. 
For eksempel forbyr USAs eksportlover eksport, noe som anses som eksport og 
re-eksport av varer til bestemte land og sluttbrukere under visse omstendigheter. 
For å få mer informasjon om etterlevelse av eksportregulering kan du lese vår 
Policy.

Importaktiviteter, eller å bringe varene vi kjøper fra en utenlandsk eller ekstern 
kilde til et annet land, er også underlagt ulike lover og forskrifter. Spesielt kan 
disse aktivitetene kreve innlevering av en bestemt dokumentasjon samt betaling 
av skatter og avgifter. 

Vi må forstå og overholde lovene som berører våre import- og eksportaktiviteter, 
følge selskapets prosedyrer og søke veiledning dersom vi har spørsmål.

Økonomiske sanksjoner
Vi vil drive virksomheten i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale 
sanksjonsbestemmelser. For eksempel forbyr amerikanske økonomiske 
sanksjoner visse aktiviteter, for eksempel befatning eller avtaler med, 
pengeoverføring til eller import eller eksport av varer fra visse personer, enheter 
og land. Andre lands myndigheter har også økonomiske sanksjoner som gjelder 
for ConocoPhillips’ aktiviteter. For å få mer informasjon om etterlevelse av 
økonomiske sanksjoner kan du lese vår Policy.

http://livelink.conocophillips.net/Livelink.exe/149068386/Export_Compliance_Policy.doc?func=doc.Fetch&nodeid=149068386&ReadOnly=True&VerNum=-2&nexturl=%2FLivelink%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26objId%3D146860224%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1
http://sptlegal.conocophillips.net/sites/legalpro/Legal-Web-Page/Legal%20%20Company/Policies/Sensitive_Countries_Policy.pdf
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Anti-boikottlover
En boikott er å nekte en person eller persongruppe å drive forretninger med 

visse andre personer eller land. Amerikanske selskaper og deres datterselskaper 

har et generelt lovforbud mot å samarbeide, eller blir i noen tilfeller straffet 

for å samarbeide, med internasjonale boikotter som ikke er godkjent av de 

amerikanske myndighetene (f.eks. den arabiske boikotten av Israel). Amerikanske 

selskaper og deres datterselskaper over hele verden må også rapportere til den 

amerikanske regjeringen eventuelle forespørsler de mottar om å engasjere seg i 

boikottaktiviteter. Hvis du mener at du har mottatt en boikottforespørsel, må du 

straks varsle selskapets juridiske avdeling. For å få mer informasjon kan du lese 

vår Anti-boikottpolicy.

Forretninger med offentlige 
myndigheter
Når man driver forretninger med offentlige myndigheter i forskjellige land, kan 

standarder for atferd og forbudt praksis være forskjellige fra dem man følger i 

kommersiell virksomhet. For eksempel er det i USA svært begrenset mulighet til 

å gi eller ta imot vanlige forretningstjenester som måltider og representasjon til/

fra offentlige myndigheter eller offentlige tjenestemenn.

Når ConocoPhillips inngår offentlige kontrakter eller underkontrakter, har vi en 

forpliktelse overfor allmennheten til å sørge for at vi forvalter disse kontraktene 

og leverer våre produkter og tjenester på en måte som fullt ut er i samsvar med 

gjeldende lover og forskrifter om anskaffelser, samt våre egne høye standarder. 

Dette gjelder både for direkte kontrakter med offentlige myndigheter og 

underkontrakter, der en ConocoPhillips-virksomhet leverer produkter og tjenester 

til kunder som har en kontrakt med offentlige myndigheter. Hvis arbeidet ditt 

involverer kontrakter med offentlige myndigheter, har du et ansvar for å kjenne 

og følge de spesielle lovene og forskriftene som gjelder for kontrakter med 

offentlige myndigheter og drive virksomheten i samsvar med den høyeste etiske 

standarde.

Fritak
Eventuelle krav om fritak fra våre etiske retningslinjer for våre styremedlemmer og ledende ansatte kan kun besluttes av 

styret (eller en komité utpekt av styret) og vil bli fremlagt umiddelbart i den grad loven krever det.

http://sptlegal.conocophillips.net/sites/legalpro/Legal-Web-Page/LglCompCtr_Company/Antiboycott/Antiboycott%20Policy.doc
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