Adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring
(Code of Conduct)
I Sund & Bælt ønsker vi at fremme samfundsansvarlig virksomhedsførelse, og vi arbejder derfor
systematisk med at opfylde de 10 principper i
FN’s Global Compact. Principperne bygger på
respekt for universelt anerkendte standarder for
miljø, menneskerettigheder og antikorruption.
Global Compact danner rammen for dette adfærdskodeks for leverandører.
Leverandører til S&B-koncernen skal anerkende
deres samfundsmæssige ansvar og skal samtidig sikre, at de lever op til de forpligtelser, som
fremgår af dette adfærdskodeks.

Etiske forpligtelser i kodekset
Sund & Bælt stiller krav om, at leverandøren altid overholder nedenstående bestemmelser i alle
de lande, de opererer i. Samtidig skal leverandøren sikre, at relevante underleverandører til ydelser og
produkter leveret til Sund & Bælt også lever op til
nedenstående bestemmelser.
Menneskerettigheder
Leverandøren skal respektere og overholde menneskerettighederne, som de er defineret af FN.
Herunder særligt fokus på:



At sikre ligeret mellem ansatte og ikke diskriminere på grundlag af race, køn, alder, religion,
ægtestand eller seksuel orientering. Herunder fremme lige muligheder i forbindelse med ansættelse.
At arbejde aktivt for at undgå at medvirke til krænkelser af menneskerettigheder.

Arbejdstagerrettigheder
Leverandøren skal overholde bestemmelserne i ILO-konventionerne, som de er defineret af
FN’s Internationale Arbejdsorganisation. Herunder særligt fokus på:






Ikke at tage del i eller tolerere brug af børnearbejde.
At undgå at medvirke til tvangsarbejde.
Sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
At respektere medarbejdernes ret til at danne og slutte sig til foreninger efter eget valg.
At arbejde aktivt for at undgå at medvirke til krænkelser af arbejdstagerrettigheder.

Desuden skal leverandøren sikre, at udenlandsk arbejdskraft som minimum arbejder under
samme løn- og ansættelsesvilkår som arbejdere i det land, arbejdet udføres i.
Miljø
Leverandøren skal systematisk søge at forebygge, minimere og udbedre en eventuel negativ
miljøpåvirkning af egne aktiviteter, produkter og serviceydelser. Herunder særligt fokus på:


At kemikalier og andre farlige stoffer og materialer identificeres og håndteres forsvarligt.

Adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring (Code of Conduct)

Juni 2018




At affald, spildevand og luftemissioner monitoreres, minimeres og håndteres, så de ikke belaster mennesker og natur.
At der ikke anvendes lokale ressourcer i et omfang og på en måde, der forringer levevilkår
for mennesker og natur.

Antikorruption og god selskabsledelse
Leverandøren må ikke tolerere korruption i nogen af dens former og skal overholde bestemmelserne i FN’s konvention mod korruption. Derudover skal leverandøren arbejde aktivt for at
undgå at blive medvirkende til korruption. Leverandøren skal desuden overholde alle gældende
skatte- og regnskabsregler, og alle økonomiske transaktioner skal foregå transparent og fremgå
af regnskaber og registre.

Forpligtelser til arbejdet med samfundsansvar
Leverandøren skal udarbejde politikker og retningslinjer for samfundsansvar med fokus på de
emner, som er særligt relevante for dennes branche. Leverandøren skal desuden arbejde systematisk med løbende at forbedre sin samfundsmæssige indsats.

Dokumentation og audit
Leverandøren skal på Sund & Bælts anmodning dokumentere, at kravene i dette kodeks er opfyldt. En sådan dokumentation skal være Sund & Bælt i hænde inden 5 arbejdsdage fra Sund &
Bælts anmodning herom, med mindre der konkret aftales en anden frist herfor.
Sund & Bælt er endvidere, og med et varsel på 10 arbejdsdage, på et hvilket som helst tidspunkt
under kontraktens løbetid berettiget til at gennemføre audit hos leverandøren for at efterprøve
leverandørens efterlevelse af dette kodeks.
Omkostninger, som leverandøren måtte have i forbindelse med fremskaffelse af dokumentation
og gennemførelse af audit, dækkes af leverandøren selv.
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