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Falcks Winning Behaviours definerer vores 
tilgang til, hvordan vi agerer over for kolleger, 
patienter, kunder og samfundet generelt. 
Denne Code of Conduct for medarbejdere er 
baseret på principperne i Winning Behaviours 
og sætter en fælles ramme for, hvordan vi 
forventes at opføre os.

Code of Conduct sikrer, at vi driver vores 
forretning på en måde, der aldrig sætter 
tilliden fra vores partnere og kunder på spil. 
Den fungerer som retningslinje og pejlemærke 
for alle medarbejdere hos Falck, der står over 
for etiske dilemmaer, er i tvivl eller har spørgs- 
mål. Hvis vi er i tvivl om noget, er det vores 
pligt at søge vejledning.

Vi skal værne om vores virksomhed gennem 
åbenhed og ved at opretholde en etisk kultur, 
hvor alle føler sig trygge ved at gøre opmærk-

som på problemer og er bemyndiget til at 
rapportere forseelser. At kende, forstå og 
efterleve vores Code of Conduct er en 
grundlæggende del af vores identitet som 
Falck-medarbejdere. 

Læs denne Code of Conduct omhyggeligt og 
brug den, når du er i tvivl. Med en fælles 
forpligtelse til at overholde vores Code of 
Conduct kan vi fastholde en god forret-
nings-praksis, og jeg ser frem til fortsat at 
arbejde sammen med jer om at fremme en 
kultur med integritet og tillid. Lad vores 
Winning Behaviours guide jer fremover.

Jakob Riis
President & CEO

Kære  
kolleger,

Meddelelse fra vores CEO
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Winning 
Behaviours
Vores Winning Behaviours definerer, hvordan 
vi opfører os over for vores kunder, samfundet 
og hinanden. De er grundlaget for det 
arbejde, vi udfører, de services, vi leverer, og 
den virksomhed, vi er. De giver klarhed over, 
hvordan vi handler i vores daglige arbejde, og 
driver vores ambitioner for, hvordan vi kan 
blive endnu bedre. De bringer os tættere 
sammen som One Falck.

Mennesker med behov for hjælp er 
kernen i enhver beslutning, vi træffer, 
og vi stræber altid efter at forbedre 
vores konkurrencedygtighed ved at 
tilbyde fremragende services, der kan 
redde og forbedre flere liv.

Vi reagerer hurtigt og har det, der 
kræves, for at omsætte omsorg til 
handling.

Vi brænder for det, vi gør, dem, vi 
arbejder for, dem, vi leverer vores 
services til, og de mennesker, vi 
arbejder sammen med.

Kvalitet og etik har prioritet i alt, 
hvad vi gør. Vi beskytter vores ret til 
at drive forretning ved at være 
transparente og efterleve høje 
compliancestandarder.

Vi går ikke på kompromis, når det 
kommer til loyalitet og konsistens for 
at opnå og vedligeholde vores 
kunders og samfundets tillid til os. Vi 
konkurrerer med et stærkt etisk 
kompas.

Vi er åbne og ærlige over for vores 
ledere, vores medarbejdere og 
hinanden. Vi er aldrig bange for at 
påpege noget, hvis Falcks integritet 
bliver udfordret.

Vi skaber værdi for samfundet og 
mennesker i nød ved at være der, når 
de har brug for os.

Vi gør alt for at skabe værdi for vores 
ejere. På denne måde ærer vi tidligere 
investeringer i vores forretning og 
giver mulighed for, at der i fremtiden 
kan bidrages til udvikling af vores 
services.

Vi arbejder effektivt sammen på 
tværs af funktioner, lande og 
forretningsområder for løbende at 
forbedre vores services og overgå de 
normale standarder, hvilket adskiller 
os fra vores konkurrenter.

Vi bygger tillid Sammen skaber 
vi mere værdi

Vi er drevet 
af omsorg
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Indledning
Falck A/Ss (sammen med dets datterselska-
ber “Falck Group” eller “Falck”) Code of 
Conduct for medarbejdere fastlægger de 
minimumsstandarder og etiske principper, 
som alle Falcks medarbejdere skal følge. Den 
giver os en fælles forståelse af, hvordan vi 
driver forretning, og alle hos Falck forventes 
at handle i overensstemmelse med denne 
Code of Conduct.

Code of Conduct for medarbejdere dækker 
ikke alle tænkelige situationer, men vejleder os 
om god dømmekraft og fremmer en høj etisk 
standard hos alle.

• Vi overholder alle gældende love og Falcks politikker,  
standarder og procedurer

• Vi fremmer en kultur af integritet med den højeste etiske 
standard gennem gensidig respekt for og tillid til hinanden

• Vi er gode eksempler for hinanden ved at være ærlige og fair

• Vi holder hinanden ansvarlige og rapporterer mulige over-
trædelser, når vi får kendskab til dem

I Falck driver vi forretning i overensstemmelse 
med alle relevante love og bestemmelser i de 
lande, hvor vi har aktiviteter. Hvis Code of 
Conduct er i strid med den lokale lovgivning, 
og du er i tvivl om, hvad du skal gøre, skal 
lovgivningen altid prioriteres højest. Hvis du  
er i tvivl om gældende lovgivning, bedes du 
kontakte Falck Legal & Compliance.

Falcks Code of Conduct for medarbejdere 
gælder for alle i Falck Group, inklusive 
medarbejdere, direktører, ledere og andre,  
der handler på vegne af Falck Group fra tid  
til anden.
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Din rolle
Vores Code of Conduct for medarbejdere kan 
ikke tage højde for alle situationer, som du vil 
stå over for i dit job hos Falck, da der altid vil 
kunne opstå nye områder, juridiske usikker- 
heder, risici og udfordringer. Hvis du er usikker 
eller er i en situation, hvor du ikke ved, hvor- 
dan du skal agere, så stil spørgsmål og søg 
yderligere vejledning hos den Code of 
Conduct-ansvarlige. At opbygge en tillids- 
kultur betyder blandt andet at italesætte 
eventuelle etiske udfordringer, så de kan  
blive håndteret.

Vi har ingen tolerance over for repressalier,  
og det vil ikke få negative konsekvenser for 
nogen at rejse en sag i god tro om mulige 
forseelser.

Medarbejdere

• Læs og forstå denne Code of Conduct for 
medarbejdere og brug principperne i dit 
daglige arbejde

• Italesæt og rapportér mulige eller faktiske 
overtrædelser af Code of Conduct for 
medarbejdere

• Tænk før du handler, og brug god dømme- 
kraft

• Gør omgående opmærksom på bekymringer 
gennem de kanaler, der er stillet til rådighed

• Forstå hvornår du skal søge vejledning eller 
bede om mere træning

• Vær årvågen og opmærksom på aktiviteter, 
der strider imod Code of Conduct for 
medarbejdere

• Undgå enhver handling, der kan føre til 
ulovlig adfærd eller skade Falcks omdømme

Ledere

• Drøft denne Code of Conduct for medarbej-
dere med de medarbejdere, der refererer til 
dig for at sikre, at de forstår reglerne, og 
vejled dem i, hvordan de bedst udfører deres 
daglige arbejde på en etisk måde 

• Sørg for, at alle nye medarbejdere og 
eksternt personale i dit team, der handler 
på vegne af Falck, kender Code of Conduct 
for medarbejdere

• Vær med til at støtte og fremme en kultur, 
hvor vores medarbejdere føler sig trygge 
ved at sige deres mening, og hvor etiske 
dilemmaer bliver drøftet og håndteret

• Anerkend og støt alle medarbejdere, der 
ytrer sig om et problem eller rapporterer en 
mulig overtrædelse – og sørg for, at der ikke 
er nogen repressalier for at gøre det

• Gå forrest i både ord og handling og vær en 
god rollemodel for, hvordan vi træffer  
etiske beslutninger  

• Vis dit team, at resultater kun betyder 
noget, når de opnås på den rigtige måde

Vi er alle ansvarlige for at sikre, at vi 
følger de højeste etiske forretnings-
standarder, og vi vil blive holdt ansvar- 
lige for at overholde vores forpligtelser  
i forhold til denne Code of Conduct for 
medarbejdere og tilhørende politikker 
og procedurer.  

Ved at være en del af Falck accepterer 
du at overholde vores Code of 
Conduct for medarbejdere. Hvis du 
ikke gør det, udsætter du dig selv, dine 
kolleger og Falck for risiko.
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Sig det højt
Falck opfordrer alle medarbejdere til at 
rapportere i god tro, hvis du ser eller fatter 
mistanke om uregelmæssigheder eller 
upassende handlinger, som ikke overholder 
gældende love og bestemmelser, denne Code 
of Conduct for medarbejdere eller interne 
politikker. 

Du kan altid give udtryk for bekymringer til 
din leder, People & Culture eller Falck Legal & 
Compliance. Du kan også når som helst 
rapportere gennem Falcks whistleblower-sy-
stem Falck Alert, enten via internetsiden 
FalckAlert.com eller Falck Alert-appen, som er 
tilgængelig på seks sprog. Du kan indberette 
anonymt, hvis du foretrækker det.

Alle rapporter behandles strengt fortroligt, 
uanset om de indberettes anonymt eller ej. 
Alle data vil blive behandlet med høj sikkerhed 
og slettet, når der ikke længere er brug  
for dem.

Når du foretager en indberetning, giver du 
Falck mulighed for at tage sig af problemet 
med det samme. Tavshed om mulige forseel-
ser kan forværre en situation og forringe 
tilliden.

Falck Alert må ikke bruges til almindelige 
klager over ansættelse eller praktiske forhold. 
Indberetninger må kun foretages i god tro og 
uden ondsindede hensigter.
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Respekt for mennesker
Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv.  
Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker 
trives både personligt og fagligt uanset deres 
forskelligheder. Vi ved også, at forskellige 
færdigheder, idéer og tilgange er vigtige for 
vores virksomheds succes. Derfor har det 
både etisk og forretningsmæssigt høj prioritet 
at støtte mangfoldighed og fremme en 
inkluderende kultur, hvor vores medarbejdere 
har lige muligheder.

Alle Falck-medarbejdere skal behandles med 
respekt og værdighed og kunne arbejde i et 
miljø, der er frit for frygt, intimidering og 
fordomme. Falck tolererer ikke nogen form for 
forskelsbehandling på grund af blandt andet 
køn, etnisk oprindelse, race, religion, alder, 
seksuel orientering, civilstand eller fysiske 
evner. Vi stræber efter at fremme en  
inkluderende kultur for alle med synlige og 
skjulte forskelle samt forskellig baggrund  
og tankegang.

Falck overholder alle gældende love og 
bestemmelser, der har til formål at beskytte 
og fremme menneskerettigheder globalt og 
på arbejdspladsen – herunder retten til 
foreningsfrihed samt at være medlem af en 
fagforening eller en anden overenskomst- 
gruppe.

Alle medarbejdere hos Falck har ansvar for at 
behandle hinanden med respekt og handle i 
overensstemmelse med individets grundlæg-
gende rettigheder. Og sige til, hvis de har 
bekymringer.

• Bidrag til et imødekommende, 
omsorgsfuldt og inkluderende 
arbejdsmiljø.  

• Behandl andre med respekt, og 
tolerer eller deltag aldrig i nogen 
form for chikane.

• Gør aldrig forskel på andre på 
grundlag af køn, etnisk oprindelse, 
race, religion, alder, seksuel oriente-
ring, civilstand eller lignende.

• Overhold love og regler om  
arbejdsforhold.

• Respekter dine kollegers ret til at 
melde sig ind i en fagforening eller 
en anden overenskomstgruppe  
efter eget valg.

• Sig til, hvis du oplever potentielt 
ureglementeret adfærd. Kontakt din 
nærmeste leder eller det lokale 
ledelsesteam, eller brug Falck Alert, 
når det er relevant.

Hvad forventes der af dig?
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Sundhed og sikkerhed
Vi tager på arbejde hver dag med et løfte om 
at være der for mennesker med behov for 
hjælp. For at kunne passe på andre skal vi 
først og fremmest passe på os selv. En 
virksomhed, der ikke er sikker, er ikke en 
bæredygtig virksomhed.

Som medarbejdere hos Falck deler vi ansvaret 
for at have en proaktiv tilgang til vores egen 
sundhed og sikkerhed og til andres trivsel. Vi 
ønsker at bygge videre på vores stærke funda-
ment for at yde omsorg og være en organisa-
tion, hvor sundhed og sikkerhed er dybt for- 
ankret i vores kultur. Vores ledelse forventes 
at gå foran med et godt eksempel og være 
ambassadører for at udføre vores aktiviteter 
på en sikker måde.

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er kendeteg-
net ved en arbejdsplads, der forebygger og 
håndterer fysiske og psykiske skader. Vi har 
alle et personligt ansvar for at træde til, hvis 
vi er vidne til en risikabel handling, og itale- 
sætte det, når vi ser noget, der udgør en 
trussel mod vores egen og vores kollegers 
sikkerhed og trivsel.

Vi skal rapportere alle sikkerhedshændelser 
med det samme og håndtere dem på 
passende vis, så vi sikrer, at læringer bliver 
registreret og brugt til at skabe løbende 
forbedringer.

• Tag alle nødvendige forholdsregler for 
at sørge for din egen og andres 
sikkerhed.

• Vær altid opmærksom på sundhed og 
sikkerhed – også når du ikke udfører 
driftsmæssige opgaver.

• Henvend dig til dine kolleger, hvis du  
er vidne til, at de udfører farlige hand- 
linger, og rapportér via de relevante 
kanaler.

• Overvej risiciene gennem en risiko- 
vurdering, før en opgave påbegyndes, 
og promover et sundt og sikkert  
arbejdsmiljø.

• Skrid til handling, hvis du oplever 
psykiske problemer hos dig selv eller 
dine kolleger.

• Følg altid sundheds- og sikkerheds-
procedurer, og støt dine kolleger i at 
gøre det samme.

• Skab opmærksomhed, hvis du føler 
dig i fare, og samarbejd om at 
håndtere risici og forhindre ulykker.

• Brug det rigtige personlige beskyttel-
sesudstyr, hvor det er nødvendigt og i 
overensstemmelse med de relevante 
procedurer.

• Gå aldrig på kompromis med arbejds-
miljøet, og rapporter eventuelle 
problemer til din leder.

• Del gode eksempler med dine kolleger, 
og lær af hinanden.

• Brug aldrig alkohol, narkotika eller 
andre rusmidler på arbejdspladsen og 
vær aldrig være påvirket, mens du 
arbejder.

Hvad forventes der af dig?
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Hvad forventes der af dig?

Antibestikkelse og 
antikorruption
Falck har nultolerance over for enhver form 
for direkte eller indirekte, passiv eller aktiv 
bestikkelse.

Vi har jævnligt kontakt med offentligt ansatte  
og forretningspartnere over hele verden 
gennem vores forretning. Vi skal være 
opmærksomme på, at de fleste jurisdiktioner 
pålægger strenge procedurer og regler for, 
hvordan private parter kan interagere med 
offentligt ansatte.

Vi overholder principperne i US Foreign 
Corrupt Practices Act, UK Bribery Act og 
lignende love, der gælder for Falck. Bestikkelse 
og korruption forekommer, når en betaling, en 
gave eller noget af værdi (økonomisk eller 
anden) tilbydes, loves, betales, godkendes, 
anmodes om eller accepteres for uretmæssigt 
at påvirke en beslutning eller et resultat, der 
påvirker vores forretning.

Vi modsætter os at forpligte os til, deltage i 
eller begå nogen form for bedrageri eller 
forsøg derpå. Vi yder ikke nogen form for 
upassende betaling og tilbyder ikke noget af 
værdi til offentligt ansatte eller andre 
repræsentanter for offentlige myndigheder 
for at fremskynde eller sikre en proces. Vi 
foretager ikke uetiske eller ulovlige handlinger 
for at opnå eller bevare en af vores forret-
ningsaktiviteter. 

Samfundsmæssige investeringer, donationer 
eller sponsorater må aldrig tilbydes eller gives 
med et upassende formål eller under forhold, 
der kan have en upassende indflydelse på 
modtageren. Vi er forpligtet til at drive vores 
forretning med integritet og i overensstem- 
melse med gældende love og regler om 
bekæmpelse af bestikkelse og korruption.

• Indgå aldrig direkte eller indirekte i 
nogen form for bestikkelse.

• Nægt enhver betaling til offentligt 
ansatte, som ikke kræves af lovgivnin-
gen eller en eksisterende skriftlig 
aftale.

• Ved betaling til f.eks. et officielt organ 
skal du altid sikre dig, at det opkræ-
vede gebyr er underbygget af offent-
ligt tilgængelige oplysninger, og du 
skal altid sørge for at modtage og 
gemme en kvittering.

• Giv aldrig faciliteringsbetalinger (også 
kaldet ”smørelse”), medmindre der er 
fare for sundhed og sikkerhed.

• Hvis du bliver bedt om faciliteringsbe-
taling, og der er en trussel mod 
sundhed eller sikkerhed, skal du straks 
søge godkendelse fra din leder og 
omgående rapportere hændelsen i 
Code of Conduct-formularen med 
dokumentation af lederens godken-
delse.

• Du må aldrig tilbyde, betale eller mod- 
tage nogen form for returkommission, 
rabat eller noget af værdi for at opnå 
konkurrencemæssige eller personlige 
fordele.

• Før nøjagtige optegnelser over alle 
transaktioner, og hold dem opdate-
rede.

• Undgå økonomiske transaktioner, som 
tilsidesætter krav om registrering og 
indberetning.

• Brug kun Falcks midler til forretnings- 
formål.

• Alle udgifter på kreditkort og tilbage-
betalinger skal rapporteres og 
dokumenteres nøjagtigt. 

• Indberet alle former for faktisk eller 
formodet bestikkelse eller opfordringer 
til bestikkelse til din leder og Falck 
Alert.
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Hvad forventes der af dig?

Interessekonflikter
Vi skal sikre, at forretningsbeslutninger bliver 
taget i virksomhedens interesse og aldrig gå 
på kompromis med vores integritet eller 
tilliden fra vores forretningspartnere. Derfor 
skal vi altid omgående indberette personlige 
interesser, der objektivt kan opfattes som 
noget, der påvirker vores beslutninger. 

En interessekonflikt kan defineres som en 
situation, hvor vi ikke kan træffe en fair 
beslutning, fordi resultatet kan påvirke os 
personligt. Når vi overvejer en handling, skal vi 
spørge os selv, om handlingen kunne skabe et 
incitament for os – eller se sådan ud for andre 
– til at gavne os selv, vores familie eller en 
tilknyttet virksomhed på Falcks bekostning.    

• Indgå aldrig i kommercielle aktiviteter, 
hvis der er en økonomisk eller privat 
interesse, der er i konflikt med dit 
ansvar eller forretningsmæssige 
beslutninger hos Falck.

• Interessekonflikter, eller forhold, der  
kan opfattes som interessekonflikter, 
skal altid registreres via Code of 
Conduct-formularen.

• Sørg for at være åben om at alle 
omstændigheder, der kunne tyde på 
en interessekonflikt, også selvom der 
ikke måtte være en interessekonflikt, 
og at tilknyttede forretningstransakti-
oner håndteres med passende 
diskretion og kontrol.

• Undgå ejerskab eller økonomisk 
interesse i en virksomhed, der er kunde 
hos eller leverandør til Falck, medmin-
dre det er oplyst til og godkendt af din 
leder.

• Giv aldrig forretning eller fordelagtige 
vilkår til en virksomhed, som du, en 
nær ven eller et familiemedlem har 
interesse i.

• Ansæt aldrig en ven eller et familie-
medlem, medmindre vedkommende er 
den bedst kvalificerede kandidat, og 
relationen er oplyst til og godkendt af 
din leder.

• Tillad aldrig situationer, hvor familie-
medlemmer eller nære slægtninge 
refererer direkte til hinanden eller har 
relationer, der omfatter supervision, 
evaluering eller fastsættelse af løn og 
andre fordele/goder.

Vi påvirker ikke beslutningsprocesser i 
forbindelse med ansættelse eller valg af 
leverandører, hvis personen er en ven eller et 
familiemedlem. Vi afviser enhver begunstig- 
else (økonomisk eller ikke-økonomisk), der 
tilbydes af en ekstern part med det formål at 
give denne part en privilegeret eller en mere 
favorabel behandling fra Falcks side.

Vi skal undgå interessekonflikter og sige til, 
hvis vi er i tvivl om, hvorvidt der kan være en 
interessekonflikt.

10Falck Code of Conduct for medarbejdere



Gaver og repræsentation
Det anerkendes, at gaver eller repræsentation 
under visse omstændigheder kan være en del 
af det at drive forretning. Medarbejdere skal 
dog udvise forsigtighed ved altid at overveje 
omstændighederne, gavens type og formål, 
og hvorvidt denne er passende. Vi skal altid 
overveje, hvordan andre vil opfatte vores 
handlinger. 

Vi skal derfor undgå at tilbyde, give eller 
modtage gaver eller repræsentation til eller 
fra en tredjepart, når dette kan opfattes som 
en tilskyndelse til at opnå eller beholde 
forretning.

Gaver og repræsentation til eller fra forret-
ningspartnere er kun tilladt, hvis de over- 
holder gældende lovgivning, har et legitimt 
forretningsformål, er af beskeden værdi, 
forholdsmæssige og forretningsrelaterede.  

• Sørg for, at enhver gave eller repræ-
sentation, der overstiger USD 100,00 
i værdi, er godkendt af din linjeleder.

• Registrer gaver eller repræsentation 
med en værdi på USD 100,00 eller 
derover via Code of Conduct- 
formularen.

• Sørg for, at enhver gave eller repræ-
sentation er rimelig, beskeden, 
forholdsmæssig og forretnings- 
relateret.

• Tilbyd eller modtag aldrig gaver til 
eller fra offentligt ansatte.

• Deltag kun i møder med offentligt 
ansatte, hvor værdien pr. person ikke 
overstiger USD 100,00 pr. person.

• Tænk nøje over, hvordan dine handlin-
ger kan opfattes af andre, især i 
forhold til hyppigheden, typen og 
formålet med gaver eller repræsenta-
tion.

• Sørg for, at gaver eller repræsenta- 
tion, der tilbydes eller modtages, ikke 
kan skade Falcks omdømme.

• Få godkendelse fra din leder til rejse 
eller logi, der tilbydes af en tredjepart.

• Modtag eller giv kun gaver i overens-
stemmelse med denne Code of 
Conduct for medarbejdere.

• Giv eller modtag aldrig gaver eller 
repræsentation i perioder, hvor der 
træffes vigtige forretningsmæssige 
beslutninger.

• Modtag eller tilbyd aldrig kontanter, 
ydelser der svarer til kontanter, 
personlige tjenester, lån eller ulovlige 
gaver.

Det er aldrig tilladt for Falcks medarbejdere  
at tilbyde, give eller modtage gaver til eller fra 
offentligt ansatte. Repræsentation i form af  
f.eks. værtskab for eller deltagelse i et møde  
med en eller flere offentligt ansatte er kun 
tilladt, hvis værdien pr. deltager ikke  
overstiger USD 100,00.

Gennemsigtighed er afgørende i forbindelse 
med gaver og repræsentation, og derfor skal 
alle gaver og al repræsentation i forhold til 
eksterne forretningspartnere, bortset fra 
offentligt ansatte, for hvilke gaver ikke er 
tilladt, over USD 100,00 godkendes af linje- 
ledelsen og registreres i Code of Conduct- 
formularen med godkendelsen vedhæftet.

Hvad forventes der af dig?
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Kommunikation
Vi kommunikerer med gennemslagskraft.  
Vi er drevet af omsorg og bestræber os på at 
behandle kolleger og interessenter retfærdigt 
og med respekt ved at være gennemsigtige, 
tydelige og ærlige i vores kommunikation. Vi 
ønsker at bruge en positiv tone, der skaber 
tillid og tiltro.

Det er vigtigt at beskytte Falck-navnet og 
sikre, at kommunikationen er ensartet på 
tværs af vores virksomhed for at opbygge 
tillid til vores ydelser og vores brand. Når vi 
udvikler kommunikationsmateriale, skal vi 
altid følge Falcks retningslinjer for kommuni-
kation og branding.

• Når du kommunikerer med kolleger, 
kunder eller forretningspartnere, skal 
du sørge for at give ærlige og 
pålidelige oplysninger.

• Kommuniker aldrig på vegne af Falck, 
medmindre du har tilladelse til det.

• Hvis medier henvender sig til dig, skal  
du altid underrette Global Head of 
Communication, ESG & Branding eller 
de globale eller lokale pressemedar-
bejdere.

• Sørg for, at interviews med medier 
eller pressemeddelelser er godkendt 
af Global Head of Communication, 
ESG & Branding eller de globale eller 
lokale pressemedarbejdere.

• Vær opmærksom på Falcks retnings-
linjer for branding, og sørg for, at de 
bliver overholdt.

• Sørg altid for, at kampagnemateriale 
bliver gennemgået og godkendt 
korrekt.

• Sørg for, at din brug af sociale medier 
og offentlig optræden på Falcks vegne 
sker med respekt, ansvarlighed og god 
dømmekraft.

• Vær opmærksom på, at private 
samtaler på sociale medier kan blive 
opfattet af offentligheden som 
kommunikation på vegne af Falck.

I vores private brug af sociale medier må vi 
ikke fremstille os selv som talsperson for Falck 
eller på anden måde agere, så det kan op- 
fattes, som om vi kommunikerer på vegne af 
Falck. Kun medarbejdere, der har behørig 
tilladelse til at gøre dette, må kommunikere 
på vegne af Falck. Hvis vi bruger sociale 
medier, forventes det, at vi bruger sund 
fornuft og altid opretholder en høflig og 
professionel tone.

Hvad forventes der af dig?
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Beskyttelse  
af oplysninger
Vi er afhængige af data og information for  
at kunne udføre vores forretningsaktiviteter. 
Uautoriseret videregivelse eller misbrug af 
oplysninger kan påvirke Falck, vores kunder, 
forretningspartnere og medarbejdere, som 
har betroet virksomheden sådanne  
oplysninger.

Det er vores pligt at sikre, at alle oplysninger 
og data – uanset om de repræsenterer 
immaterielle rettigheder, forretningshemme-
ligheder, personlige eller fortrolige oplysninger 
– håndteres og behandles ansvarligt. Vi har 
alle et ansvar for at sikre, at personoplys- 
ninger behandles og bearbejdes på en  
legitim måde.

• Vær opmærksom, og undgå at åbne 
e-mails fra ukendte afsendere.

• Del ikke fortrolige oplysninger om 
virksomhedenmed andre uden 
tilladelse. 

• Beskyt altid dit udstyr mod uautori- 
seret adgang, tab, skade eller tyveri.

• Undgå at klikke på ukendte links eller 
åbne vedhæftede filer i e-mails, der er 
uventede eller kommer fra en ukendt 
kilde.

• Indsaml kun personlige oplysninger 
om personer på vegne af Falck til 
legitime formål, med lovlige midler  
og i overensstemmelse med vores 
politikker om databeskyttelse og 
dataetik.

• Når du bruger Falcks IT-ressourcer, 
skal du sørge for at oprette lange og 
komplekse adgangskoder, der ikke er 
nemme at gætte.    

• Genbrug aldrig adgangskoder, du 
allerede bruger til private konti, især 
sociale medier – og del aldrig dine 
adgangskoder med andre.

• Vær altid forsigtig, når du browser på 
internettet, og undgå at downloade 
filer fra ukendte kilder eller at klikke 
på links på mistænkelige websteder.

Sikre og pålidelige digitale værktøjer og 
systemer er afgørende for, at Falck kan 
betjene kunderne i vores daglige aktiviteter. 
Hændelser som f.eks. brud på datasikker- 
heden eller cyberangreb, hvor IT-systemer  
ikke er tilgængelige i længere tid, eller hvor 
data lækkes eller stjæles, kan have alvorlige 
konsekvenser for Falcks omdømme,  
økonomi og brand.  

Som Falck-medarbejdere skal vi overholde 
virksomhedens politikker og procedurer for  
at undgå ubevidst at bringe informations- 
sikkerhed, databeskyttelse eller Falcks 
omdømme i fare.

Hvad forventes der af dig?
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Vores ansvar  
for miljøet
Vi bestræber os på at indføre miljømæssigt 
bæredygtige løsninger i vores virksomhed, så 
snart de bliver tilgængelige. Vi arbejder 
løbende på at forbedre vores miljøindsats og 
analysere miljømæssige risici og muligheder i 
forbindelse med beslutninger og forretnings-
planlægning.

Vi stræber efter at sikre, at vores forretnings- 
aktiviteter påvirker miljøet mindst muligt. 
Som Falck-medarbejdere forventes vi at 
støtte en forebyggende tilgang til miljøet og 
arbejde hen imod en mere bæredygtig måde 
at arbejde på.

I hver beslutning, vi træffer, overvejer vi 
effekten på miljøet og klimaet. Ved at 
opfordre til bæredygtig brug af ressourcer, 
brændstof og elektricitet, skaber vi et 
klimabevidst arbejdsmiljø.

• Overhold de nationale og lokale 
myndigheders regler i forbindelse 
med miljøet og arbejdspladsen.

• Sørg hele tiden for, at miljøet 
belastes så lidt som muligt, når du 
træffer forretningsbeslutninger.

• Brug Falcks ressourcer effektivt og 
bidrag til energibesparelser og 
effektivitetsmål, herunder fokus på 
forbruget af vand og naturressour-
cer samt affald og CO

2
-udledning.

• Hvor det er relevant, skal du 
opfordre vores forretningspartnere 
til at handle miljøbevidst og 
overholde gældende miljølove og 
-bestemmelser.

Hvad forventes  
der af dig?
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Falcks langsigtede ambition er at være på 
forkant med etisk virksomhedspraksis ved at 
tage væsentlige og øjeblikkelige skridt. For 
det første skal Falcks ledelse slå tonen an for 
resten af organisationen ved at holde etisk 
adfærd som en indiskutabel prioritet. For  
det andet skal alle i Falck forstå, hvad nøje 
overholdelse af Code of Conduct for  
medarbejdere betyder, samt at det  
er et absolut krav.

Alle rapporter eller mistanker om overtræ-
delse af vores Code of Conduct for medarbej-
dere er underlagt en uafhængig og objektiv 
undersøgelsesproces, som ejes af Falck Legal 
& Compliance. 

Falck Legal & Compliance anbefaler passende 
disciplinære foranstaltninger efter en 
undersøgelse, herunder potentielt at hæve 
anbefalingerne i overstemmelse med ledelsen. 
I tilfælde af uenighed med ledelsen kan Falck 
Legal & Compliance forelægge sager til Audit 
Committee, som træffer den endeligeafgø-
relse.

Erklæring om 
nultolerance

1 6

2
7

3 8

4

9
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I Falck forventes det, at alle medar-
bejdere opfører sig etisk korrekt, og 
man kan benytte Code of Conduct 
for medarbejdere som vejledning i, 
hvad den bedste etiske praksis er.

Falck tolererer ikke uetisk adfærd hos 
medarbejderne eller overtrædelser af 
Code of Conduct for medarbejdere.

Alle medarbejdere er ansvarlige for 
at gennemføre træning i vores Code 
of Conduct og skal altid overholde 
den.

Alle medarbejdere er forpligtede til 
at rapportere alle aktuelle og/eller 
formodede overtrædelser af vores 
Code of Conduct til deres leder eller 
gennem Falck Alert.

Medarbejdere, der rapporterer om 
overtrædelser, vil blive beskyttet  
mod repressalier.

Mistanke om overtrædelser vil blive 
undersøgt, og implicerede medarbej-
dere vil blive behandlet på en 
retfærdig og objektiv måde.

Alle medarbejdere, der er involveret i 
undersøgelser, skal behandles ens, 
uafhængigt af deres jobtitel eller 
niveau i Falck.

Overtrædelser af vores Code of 
Conduct for medarbejdere vil 
medføre disciplinære sanktioner 
såsom gen- 
oplæring, reprimander, suspendering 
eller afskedigelse.

Forsætlige overtrædelser af vores 
Code of Conduct for medarbejdere  
vil medføre øjeblikkelig afskedigelse.

To skriftlige reprimander vil medføre 
afskedigelse.
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Bestikkelse
Bestikkelse er direkte og/eller indirekte 
betaling, tilbud eller løfte om at betale eller 
give noget af værdi for at få en offentligt ansat 
eller forretningspartner til ikke at udføre deres 
pligt eller gøre, hvad de ikke bør gøre, f.eks. at 
levere en ydelse, som betaleren ikke er beretti-
get til at modtage.

Forretningspartnere 
Forretningspartnere omfatter enhver virksom- 
hed eller enkeltperson, som Falck har en form 
for samarbejde eller arrangement med gennem 
en aftale. Dette kan blandt andet omfatte 
kunder, klienter, leverandører, agenter m.m.

Interessekonflikt
En interessekonflikt opstår, når en persons eller 
parts private eller personlige interesser er i 
strid med Falcks interesser samt dennes evne 
til at arbejde i Falcks bedste interesse. Private 
eller personlige interesser kan være en tæt 
forbindelse til en anden person eller part, f.eks. 
familierelationer eller venskaber. Det kan også 
være kommercielle eller økonomiske interesser, 
for eksempel en ejerandel i en anden parts 
virksomhed.

Definitioner
Medarbejder
En medarbejder er en person, der arbejder på 
deltid eller fuld tid i henhold til en åben eller 
tidsbegrænset ansættelseskontrakt hos 
Falck.

Faciliteringsbetalinger
Faciliteringsbetalinger er små beløb eller 
gaver (f.eks. cigaretter, alkohol, parfume), 
som gives til offentligt ansatte for at sikre 
eller fremskynde rutinemæssige procedurer, 
som du allerede har ret til uden betaling.

Bedrageri
Bedrageri er bevidst vildledning, som har til 
hensigt at sikre økonomisk eller personlig 
vinding eller tilegnelse af værdier, som tilhører 
en anden enkeltperson eller part.

Gaver og repræsentation
En gave er alt af værdi. Repræsentation 
omfatter måltider, drikkevarer, invitationer til 
forretningsarrangementer eller messer, 
billetter til kulturelle begivenheder eller 
sportsbegivenheder, rejser, indkvartering  
eller andre former for underholdning.

Returkommission
Returkommission er en form for aftalt 
bestikkelse, hvor der betales kommission til  
en person eller part til gengæld for en ydelse.
Offentligt ansatte
(a)  Enhver udpeget embedsmand, direktør, 

medarbejder eller en anden person, som er 
ansat i enhver egenskab

 i) hos en national, regional eller lokal  
  myndighed (f.eks. ansatte hos told- og  
  immigrationsmyndigheder),
 ii)  i en organisatorisk enhed, som ejes, 

drives eller på anden måde kontrolle-
res af en regering eller et politisk parti,  

 iii)  i enhver offentlig, international 
organisation som f.eks. FN eller EU, 
herunder afdelinger eller under- 
afdelinger eller agenturer i disse.

(b)  enhver kandidat, repræsentant eller anden 
person, som er ansat i et politisk parti eller

(c)  enhver person, der handler i en officiel 
kapacitet for eller på vegne af en person 
eller organisation, som er anført under  
(a) eller (b).

Code of Conduct for medarbejdere 
understøttes af en række speci-
fikke politikker og procedurer, som 
er implementeret i hele Falck for at 
hjælpe os med at betjene vores 
kunder og bidrage til de samfund, 
hvor vi har aktiviteter. Se Falcks 
ledelsessystem (GEMS), eller 
kontakt din leder for at få flere 
oplysninger.

Sådan finder du  
flere oplysninger
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