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GLOBALE RETNINGSLINJER FOR GAVER 

OG UNDERHOLDNING 

I. INNLEDNING 
 

Forretningsgaver og underholdning i moderat skala brukes ofte til å bygge goodwill 

og styrke arbeidsforhold mellom forretningsforbindelser. Det kan i enkelte 
situasjoner være greit å gi eller ta imot måltider, små gaver med bedriftslogo og 

billetter til sports- eller kulturarrangementer. Noen ganger kan det også være greit 
å gi eller ta imot tilbud som gjelder reiser til forretningsarrangementer med 
forretningsforbindelsene. Hvis imidlertid tilbudene om gaver, underholdning eller 

reiser er hyppige eller av en betydelig verdi, kan det gi inntrykk av eller utgjøre en 
faktisk interessekonflikt eller ulovlig betaling. 
 
Eaton har utviklet disse retningslinjene for å hjelpe de ansatte med å ta riktige 

avgjørelser når de gir eller tar imot gaver, underholdning eller reiser mens de 
gjør forretninger på vegne av Eaton. Retningslinjene dekker følgende 
områder: 

 
 Motta gaver 
 Motta underholdning 

 Motta reiser 
 Gi gaver 

o Ikke-offentlige embetspersoner 

o Offentlige embetspersoner 
 Tilby underholdning 

o Ikke-offentlige embetspersoner 

o Offentlige embetspersoner 
 Tilby reiser til embetspersoner 
 Registreringsprosedyrer for gaver og underholdning 

 

II. OMFANG 
 

Disse retningslinjene gjelder for  alle styremedlemmer, ledere og ansatte i Eaton 
og datterselskaper og tilknyttede selskaper over hele verden. Eatons 

forretningsenheter kan etter eget forgodtbefinnende etablere strengere 
landsspesifikke grenser, men ikke mindre strenge grenser. 
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III.  RETNINGSLINJER 
 

Motta gaver  
 

Eaton anerkjenner at det er vanlig blant noen av leverandørene, kundene og andre 

forretningsforbindelser å gi små gaver ved enkelte anledninger til 
forretningsforbindelsene deres. Det er imidlertid viktig at disse gavene ikke 
påvirker den ansattes forretningsvurderinger eller gir inntrykk av at vurderingen 

kan være påvirket. Derfor skal Eaton og de ansatte være svært forsiktige når det 
gjelder å ta imot gaver. En generell regel er at en Eaton-ansatt kan motta gaver fra 
leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser utenfor Eaton, forutsatt at 

gaven 

 ikke gir inntrykk av (eller medfører en indirekte forpliktelse om) at giveren er 
berettiget til favorisering fremfor andre, tildeling av forretninger, bedre priser 
eller forbedrede salgsbetingelser, 

 ikke setter Eaton eller giveren i dårlig lys hvis gaven kommer i offentlig 
søkelys, 

 hvis den er verdt USD 100 eller mer (selv om det er en reklameeffekt), 

rapporteres til og godkjennes av mottakerens første og andre ledd i 
rapporteringskjeden og registreres via verktøyet for registrering av gaver, 

 ikke overstiger eventuelle bestemte grenser som etableres av 

lokal ledelse, og 

 ikke forhindrer mottakeren i å tildele Eatons forretningsvirksomhet til en av 

giverens konkurrenter. 

 

Følgende gaver er aldri passende: 

 gaver i form av kontanter eller lignende (for eksempel gavekort), 

 gaver som er ulovlige i henhold til lokal lovgivning,  
 gaver som gis som bestikkelser, betaling eller under bordet (for eksempel 

for å skaffe eller beholde forretninger eller for å sikre en urettmessig fordel, 

for eksempel å sikre skattefordeler), 
 gaver som mottakeren vet er ulovlige i giverens organisasjon, 
 gaver som gis i form av tjenester eller andre fordeler som ikke er kontanter 

(for eksempel løfte om ansettelse), og 
 gaver som ikke er passende å gi til Eaton under lignende omstendigheter. 
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Den samlede årlige verdien av alle gaver en ansatt kan motta fra en giver, kan ikke 

overstige USD 250 med mindre den registreres via verktøyet for registrering av 
gaver, og den godkjennes av den gjeldende regionale direktøren, eller, ved tilfeller 
i Nord-Amerika, av nestlederen i den fungerende geografiske enheten eller 

forretningsenheten. 
 

Ansatte som mottar en gave på et arrangement eller ved en seremoni (for 

eksempel en utflukt arrangert av en kunde eller en markering for en 
forretningstransaksjon), som kanskje ikke er passende i henhold til disse 
retningslinjene, men er vanskelig eller støtende å avvise, kan motta gaven og 

deretter umiddelbart rapportere det til sine overordnede. Den ansatte og den 
overordnede kan deretter diskutere en passende reaksjon. 
 

Ansatte i Eaton skal aldri be om gaver, belønning eller andre artikler som gir dem 

personlige fordeler, uavhengig av verdi. Det forventes at ansatte utviser god 
dømmekraft når det gjelder å motta gaver fra leverandører, kunder eller andre 

forretningsforbindelser utenfor Eaton. Ansatte skal snakke med sine overordnede 
når de er i tvil om en gave er passende eller ikke. 

 

Motta underholdning 
 

Underholdning i forretningsøyemed (for eksempel måltider, billetter til teater eller 

sportsarrangementer) kan spille en viktig rolle i å styrke arbeidsforhold mellom 
forretningsforbindelser. Derfor kan ansatte i Eaton motta underholdning i 
forretningsøyemed som tilbys for legitime forretningsformål, for eksempel å bygge 

goodwill eller forbedre samarbeidet med kunder eller leverandører, forutsatt at det 
er i samsvar med disse retningslinjene. Mer bestemt er det bare lov å motta 
underholdning fra Eatons forretningsforbindelser, kunder eller andre 

forretningsforbindelser utenfor Eaton hvis slik underholdning 

 er tillatt i henhold til Eatons globale retningslinjer for reiseutgifter, 

 ikke skjer for ofte, 
 er rimelig tilknyttet et legitimt forretningsformål (for eksempel å bli med en 

kunde eller leverandør på et lokalt teater eller sportsarrangement eller å 

delta på en middag eller lunsj i forretningsøyemed), 
 ikke gis som bestikkelser, betaling eller under bordet (for eksempel for å 

skaffe eller beholde forretninger eller for å sikre en urettmessig fordel), 

 ikke gir inntrykk av (eller medfører en indirekte forpliktelse om) at giveren er 
berettiget til favorisering fremfor andre, tildeling av forretninger, bedre priser 
eller forbedrede kjøpsbetingelser, 

 er anstendig og finner sted på et passende forretningsmessig sted, 
 er rimelig og passende i konteksten for forretningsanledningen, 
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 ikke påvirker, eller tilsynelatende påvirker, den ansattes evne til å handle til 

det beste for Eaton,  
 registreres i henhold til Eatons prosedyre for registrering av gaver og 

underholdning og er i samsvar med alle fastsatte grenser som er etablert av 

den lokale ledelsen.  

 Følgende er aldri passende: 

 underholdning som kan anses som overdrevet i konteksten til 
forretningsanledningen, 

 underholdning for voksne eller noen form for arrangement som involverer 

nakenhet eller utuktig atferd, 
 underholdning som mottakeren vet at giveren ikke har tillatelse til å gi, og 
 underholdning som på annen måte ikke er tillatt av den lokale ledelsen. 

 

Ansatte skal snakke med en overordnet hvis de er i tvil om et arrangement, sted 
eller kostnader er passende. 
 

Vær også oppmerksom på at disse retningslinjene for underholdning gjelder for 
situasjoner der verten er til stede. Billetter til sports- eller kulturarrangementer som 

gis til ansatte i Eaton, der verten ikke er til stede, er egentlig ”gaver” og regnes ikke 
som ”underholdning”. Derfor skal disse ses i lys av retningslinjene for gaver 
ovenfor. 
 

Motta reiser 

Enkelte ganger kan det være passende at kunder, leverandører eller andre 

forretningsforbindelser utenfor Eaton betaler for reiserelaterte utgifter for ansatte i 
Eaton. Siden disse situasjonene er sjeldne, skal tilbud om å betale for reiser 
og/eller relaterte utgifter fra tredjeparter: a) gjennomgås og godkjennes av 

rapporteringsledere i første og andre ledd og b) registreres via verktøyet for 
registrering av gaver. 
 

Når det gjelder gjennomgang av forespørsler om reiser, skal rapporteringsledere i 

første og andre ledd vurdere flere faktorer, blant annet om 

 det primære formålet med reisen er forretningsrelatert, 

 reiseklassen er passende i konteksten til forretningene, 

 den foreslåtte kostnaden er i samsvar med amerikanske og lokale lover og 
skikker, og 

 reiseruten minimerer reiser på siden av formålet og unngår turist- eller 

feriedestinasjoner. 
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Vær oppmerksom på at Eaton vanligvis ikke godkjenner reiseutgifter for ektefeller 

eller barn og aldri godkjenner reiser som tilsynelatende tilbys i bytte for forretninger 
eller urettmessige fordeler. 
 
 

Gi gaver (ikke-offisielle embetspersoner) 
 

Noen ganger kan det være passende å gi gaver til tredjeparter for å styrke 

samarbeidet eller for å opptre i samsvar med lokale skikker. Derfor tillater Eaton 
slike gaver, forutsatt at de er i samsvar med disse retningslinjene. Mer bestemt 

kan ansatte i Eaton gi gaver til leverandører, kunder eller andre 
forretningsforbindelser utenfor Eaton for legitime forretningsformål, for eksempel 
for å bygge goodwill og styrke samarbeidet (for eksempel gaver ved høytider eller 

seremonier, tjenestejubileer eller ved pensjonering), forutsatt at gaven 

 er verdt mindre enn USD 100 (vi foretrekker at gaven er en 

salgsfremmende vare, for eksempel artiklene som finnes på nettsiden til 
Eaton Company Store),  

 hvis den er verdt USD 100 eller mer, godkjennes av mottakerens første og 

andre ledd i rapporteringskjeden og kostnadsføres nøyaktig i henhold til 
Eatons retningslinjer for registrering av reiseutgifter,  

 ikke setter Eaton eller mottakeren i dårlig lys hvis gaven kommer i offentlig 

søkelys, og 

 ikke overstiger eventuelle bestemte grenser som etableres av 

lokal ledelse. 

 

Følgende gaver er aldri passende: 

 gaver i form av kontanter eller lignende (for eksempel gavekort), 

 gaver som er bestikkelser, betaling eller som gis under bordet (for 
eksempel for å skaffe eller beholde forretninger eller for å sikre en 

urettmessig fordel), 
 gaver som er ulovlige i henhold til lokal lovgivning,  
 gaver som giveren vet er ulovlige i mottakerens organisasjon, 

 gaver som gis i form av tjenester eller andre fordeler som ikke er kontanter 
(for eksempel løfte om ansettelse) og 

 gaver til kundenes familiemedlemmer, leverandører eller andre 

forretningsforbindelser utenfor Eaton. 
 

Den samlede årlige verdien av alle gaver en ansatt kan gi til en mottaker, kan ikke 

overstige USD 250 med mindre den kostnadsføres nøyaktig som gave i henhold til 
Eatons retningslinjer for reiseutgifter, og den godkjennes av den gjeldende 
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regionale direktøren, eller, ved tilfeller i Nord-Amerika, av nestlederen i den 

fungerende geografiske enheten eller forretningsenheten.  

Det forventes at ansatte utviser god dømmekraft når det gjelder å gi gaver til 

leverandører, kunder eller andre forretningsforbindelser. Ansatte skal snakke med 
en overordnet hvis de er i tvil om et arrangement, sted eller kostnader er 
passende. 
 

Gaver til embetspersoner 
 

Ansatte i Eaton skal være spesielt forsiktige når det gjelder å tilby gaver til 

embetspersoner. På grunn av lover i USA og de fleste andre land som forbyr 
overrekkelse av alt av verdi til embetspersoner for å skaffe eller beholde 
forretninger eller for å sikre en urettmessig fordel, er det viktig å kontrollere at 

gaver til slike personer ikke kan tolkes som en bestikkelse. I tillegg har 
embetspersoner ofte lovpålagt forbud mot å ta imot gaver, noe som kan sette dem 
i en vanskelig posisjon ved å overrekke gaver. 
 

Hvem er embetspersoner? 
 

Begrepet ”embetsperson” er vidt. Det omfatter alle ansatte, på alle nivåer, i 
–offentlig sektor, enten det er utøvende, lovgivende eller dømmende. 

Funksjonærer og ansatte i selskaper som eies av staten eller er under statlig 
kontroll, anses også for å være embetspersoner. Derfor omfatter begrepet ikke 
bare personer som de folkevalgte, toll- og skatteinspektører og statlige 

innkjøpsfunksjonærer, men også ansatte i statlig eide virksomheter. 
 

Hva er passende? 
 

Av og til kan det være passende å gi en gave (for eksempel ved en seremoni) til 

embetspersoner for å bygge goodwill og styrke samarbeidet. I slike tilfeller er det 
tillatt å gi gaver til embetspersoner, men bare hvis 

 

 gaven er av nominell verdi (under USD 100) og inneholder 

Eaton-logoen (for eksempel et klesplagg, penn eller lignende). Alle 
salgsfremmende varer som kjøpes på nettsiden til Eaton Company 

Store med lavere verdi enn USD 100, er passende. Gaver som ikke 
inneholder Eaton-logoen ELLER som er verdt mer enn den 
nominelle verdien (USD 100 eller mer), kan bare gis med skriftlig 

forhåndstillatelse fra den gjeldende regionale lederen, eller som i 
tilfeller i Nord-Amerika, fra den fungerende geografiske enhetens 
eller forretningsenhetens nestleder, 

 lokal lovgivning tillater at embetspersonen mottar gaven, og 
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 gaven registreres i henhold til Eatons registreringsverktøy for 

innrapportering av gaver. 
 
 

Den samlede årlige verdien av alle gaver du kan gi til en mottaker, kan ikke 

overstige USD 250 med mindre den registreres i henhold til Eatons 
registreringsverktøy for innrapportering av gaver, og den godkjennes av den 
gjeldende regionale direktøren, eller, ved tilfeller i Nord-Amerika, av nestlederen i 

den fungerende geografiske enheten eller forretningsenheten. 

 
 

Vær oppmerksom på at følgende gaver aldri er passende: 

 gaver i form av kontanter eller lignende (for eksempel gavekort), 

 gaver i form av tjenester eller andre fordeler som ikke er kontanter (for 
eksempel løfte om kontanter), 

 gaver som gis som bestikkelser, betaling eller som gis under bordet (for 
eksempel for å skaffe eller beholde forretninger), eller for å sikre en 
urettmessig fordel, for eksempel å sikre skattefordeler, 

 gaver som er forbudt i henhold til lokal lovgivning, eller som 
embedspersonen ikke har tillatelse til å motta, og 

 gaver til embetspersoners familiemedlemmer. 
 

Tilby underholdning (ikke-offisielle embetspersoner) 
 

Underholdning i forretningsøyemed (for eksempel måltider, billetter til teater eller 

sportsarrangementer) kan spille en viktig rolle i å styrke arbeidsforhold mellom 
forretningsforbindelser. Derfor tillater Eaton underholdning i forretningsøyemed 
når det gjøres for legitime forretningsformål, for eksempel å bygge goodwill eller 

forbedre samarbeidet med kunder eller leverandører, forutsatt at det er i samsvar 
med disse retningslinjene. Mer bestemt er det å tilby underholding til leverandører, 
kunder eller andre forretningsforbindelser utenfor Eaton bare tillatt hvis slik 

underholdning 

 er i samsvar med Eatons globale retningslinjer for reiseutgifter, 

 ikke er en bestikkelse, betaling eller gis under bordet (for eksempel for å 
skaffe eller beholde forretninger eller for å sikre en urettmessig fordel), 

 ikke gir inntrykk av at Eaton er berettiget til favorisering fremfor andre, 

 er anstendig og finner sted på et passende forretningsmessig sted, 

 er rimelig og passende i konteksten for forretningsanledningen og 

 er i samsvar med alle fastsatte grenser som er etablert av den lokale 

ledelsen. 
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Følgende er aldri passende: 

 underholdning som kan anses som overdreven av en objektiv tredjepart, 

 underholdning for voksne eller noen form for arrangement som involverer 
nakenhet eller utuktig atferd, 

 underholdning som verten vet at mottakeren ikke har tillatelse til å motta, og 

 underholdning som på annen måte ikke er tillatt av den lokale ledelsen. 
 

Ansatte skal snakke med en overordnet hvis de er i tvil om et arrangement, sted 

eller kostnader er passende. 
 

Vær også oppmerksom på at disse retningslinjene for underholdning gjelder for 

situasjoner der ansatte i Eaton er til stede. Billetter til sports- eller 
kulturarrangementer som gis av ansatte i Eaton til leverandører, kunder eller andre 
forretningsforbindelser utenfor Eaton der ansatte i Eaton ikke er til stede, er 

egentlig ”gaver” og regnes ikke som ”underholdning”. Derfor skal disse ses i lys av 
retningslinjene for gaver ovenfor. 

 

Tilby underholdning (offisielle embetspersoner) 
 

På samme måte som med gaver til embetspersoner kan også underholdning 

anses som en bestikkelse. Som et resultat av dette må ansatte utvise forsiktighet 
når de tilbyr underholdning til embetspersoner. 
 

Det finnes situasjoner der det å tilby underholdning til embetspersoner kan være 
passende, for eksempel å spandere et måltid etter en omvisning på et 

Eaton-anlegg eller å ledsage en embetsperson til et sports- eller 
kulturarrangement nå og da. Underholdning for embetspersoner er bare tillatt hvis 
underholdningsformen 

 ikke er ekstravagant eller overdådig, 
 ikke er eller kan oppfattes som bestikkelse, betaling eller som gitt under 

bordet (for eksempel for å skaffe eller beholde forretninger eller for å sikre 
en urettmessig fordel), 

 er anstendig og finner sted på et passende forretningsmessig sted, og 

registreres i henhold til Eatons registreringsverktøy for innrapportering av 
gaver. 
 

Følgende er aldri passende: 
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 underholdning som ikke er i samsvar med Eatons globale retningslinjer for 

reiseutgifter, 
 underholdning for voksne eller noen form for arrangement som involverer 

nakenhet eller utuktig atferd, 

 underholdning som Eaton i henhold til lokal lovgivning ikke har tillatelse til å 
tilby, eller som embetspersonene ikke har tillatelse til å motta, og 

 aktiviteter som er særlig forbudt av den lokale ledelsen. 

 

Ansatte skal snakke med en overordnet hvis de er i tvil om et arrangement, sted 
eller kostnader er passende. 
 

Disse retningslinjene for underholdning gjelder for situasjoner der ansatte i Eaton 
er til stede. Billetter til sports- eller kulturarrangementer som gis av ansatte i Eaton 

til embetspersoner, der ansatte i Eaton ikke er til stede, er egentlig ”gaver” og 
regnes ikke som ”underholdning”. Derfor skal disse ses i lys av retningslinjene for 
gaver ovenfor. 
 

Tilby reiser til embetspersoner 
 

På samme måte som med gaver og underholdning skal reiser til embetspersoner 
vurderes med omhu. Reiseutgifter er dog sjelden ”nominelle” på samme måte som 

gaver og underholdning. Derfor skal alle forespørsler om betaling av reiseutgifter 
for embetspersoner gjennomgås fra gang til gang. 
 

Betaling av reiseutgifter eller utgifter tilknyttet reiser for embetspersoner krever 

forhåndsgodkjenning fra den juridiske avdelingen. Når embetspersoner fremmer 
en slik forespørsel, skal du kontakte den juridiske avdelingen. 
 

Når det gjelder gjennomgangen av forespørsel om betaling av reiseutgifter, 
vurderer den juridiske avdelingen flere faktorer, blant annet 

 om det primære formålet med reisen er forretningsrelatert, 

 om reiseklassen er passende og rimelig, 

 om den foreslåtte kostnaden er i samsvar med amerikanske og lokale lover 
og skikker, og 

 om reiseruten minimerer reiser på siden av formålet og unngår turist- eller 
feriedestinasjoner. 

 

Vær oppmerksom på at Eaton vanligvis ikke godkjenner reiseutgifter for ektefeller 

til embetspersoner og aldri godkjenner reiser som tilsynelatende tilbys for å skaffe 
eller beholde forretninger eller urettmessige fordeler. 
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Registreringsverktøy for innrapportering av gaver 

 

Registreringsverktøyet for innrapportering av gaver (Gift Disclosure and 
Reporting) finnes på rullegardinmenyen for applikasjoner og verktøy på 
intranettsiden JOE. Ansatte som ikke har tilgang til verktøyet for redegjørelse og 
rapportering av gaver, må kontakte sin nærmeste overordnede når de har 
opplysninger som skal registreres. 
 
 



 11 Last Revised: June 2013  
 

Tillegg 

Motta gaver, underholdning og reiser 
 

De følgende eksemplene er utformet for å hjelpe ansatte og overordnede med å ta 
kvalifiserte avgjørelser om hvor passende det er å ta imot eller avslå gaver, 
underholdning eller reiser. 
 

Riktig: En ansatt vinner en konkurranse om å komme nærmest flagget på en 
golfutflukt og mottar et sett med golfkøller til en verdi av USD 600. Siden den 

ansatte ikke ønsker å fornærme verten offentlig, tar den ansatte imot køllene og 
diskuterer deretter saken med sin overordnede. På grunn av golfkøllenes verdi 
avgjør de at det er mest riktig å levere dem tilbake etter utflukten. 
 

Feil: Den ansatte beholder køllene i situasjonen som beskrives over, og gir dem til 
et familiemedlem. 

 
Riktig: Eaton kjøper for tiden inn midlertidig arbeidskraft i land X under en kontrakt 
med TempCo, Inc. som utløper om én måned. TempCos regionssjef inviterer 
Eatons lokale personalsjef til en mottakelse i handelsforeningen der land X’ 
arbeidsminister skal snakke om endringene i lovgivningen for lokal arbeidsrett. 
Dette arrangementet er åpent for medlemmer i handelsforeningen, og billettene 
koster ca. USD 100. Personalsjefen aksepterer invitasjonen og registrerer 
deltakelsen ved å bruke registreringsverktøyet for innrapportering av gaver. 
 

Feil: I eksempelet over er ikke arrangementet en mottakelse, men en privat 

middag for ti personer. Personalsjefen får vite at TempCo har betalt 
arbeidsministeren en sum på over USD 10 000 for å snakke på arrangementet, 

men deltar likevel uten å underrette sin overordnede. 
 

Riktig: En leverandør med base i Atlanta, Georgia, USA, har levert defekte 

produkter til én av Eatons avdelinger. Avdelingens logistikksjef må jobbe sammen 
med leverandøren for å finne årsaken til defekten i tillegg til å iverksette 
korrigerende tiltak. Leverandøren foreslår at de betaler for flybillett og hotell slik at 

logistikksjefen kan besøke anlegget og gjøre dette arbeidet enklere. 
Logistikksjefen sjekker først med rapporteringsledere i første og andre ledd, og 
disse godkjenner reisen. 
 

Feil: I eksempelet over kontakter leverandøren senere logistikksjefen og tilbyr seg 
å forlenge hotelloppholdet gjennom helgen, slik at de kan spille golf (på 

leverandørens regning). Logistikksjefen godtar forlengelsen uten å diskutere dette 
med sin overordnede. 
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Gi gaver, underholdning og reiser til ikke-offisielle embetspersoner 
 
De følgende eksemplene er utformet for å hjelpe ansatte og overordnede med å ta 
kvalifiserte avgjørelser om hvor passende det er å gi gaver, underholdning eller 
reiser. 
 
Riktig: Etter en omvisning på et Eaton-anlegg for å se på produksjonsprosessen 
blir en kunde invitert til å overvære en konsert med det lokale orkesteret om 
kvelden. 
 
Feil: Etter en omvisning på et Eaton-anlegg for å se på produksjonsprosessen 
insisterer kunden på en kveld på byen, inkludert en tur på strippeklubb. 
 
Riktig: Eaton avsluttet forhandlinger om en betydelig kontrakt med en ny kunde. 
Under signeringsseremonien gir den lokale Eaton-lederen et håndlagd sjakksett 
med en verdi på over USD 200 til kunden. Gaven har blitt godkjent av lederens 
overordnede i første og andre ledd. 
 
Feil: I situasjonen over er Eatons lokale leder klar over at kundens retningslinjer 
forhindrer mottak av gaver fra leverandører, men overrekker gaven likevel. 
 
Riktig: En viktig kunde feirer 35-årsjubileum. En av Eatons kundeledere 
overrekker kunden en flaske vin fra en lokal vingård og et kort signert av de 
ansatte. 
 
Feil: Istedenfor vin gir kundelederen kunden et gavekort på USD 100. 

 

 

Gi gaver, underholdning eller reiser til embetspersoner 

 

De følgende eksemplene er utformet for å hjelpe ansatte og overordnede med å ta 

kvalifiserte avgjørelser om hvor passende det er å gi gaver, underholdning eller 
reiser til embetspersoner. 
 

Riktig: Ordføreren i en by der et Eaton-anlegg ligger, får en omvisning på anlegget. 
Etter omvisningen deltar hun på en lunsj sammen med ansatte i Eaton. Under 

lunsjen overrekker anleggslederen henne en genser med Eaton-logoen med en 
verdi på mindre enn USD 100. 

 

Feil: Istedenfor genseren over gir anleggslederen ordføreren to billetter (én til 

henne og én til ektefellen) til en sluttspillskamp i fotball. 
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Riktig: Guvernøren i en kinesisk provins ringer anleggslederen ved et 
Eaton-anlegg som ligger i denne provinsen, og ber om en omvisning. Lokale 

skikker tilsier at Eaton overrekker guvernøren en seremoniell gave, for eksempel 
en krystallvase til en verdi av USD 150. Anleggslederen tar kontakt med Eatons 
direktør for Kina for å diskutere saken. 

 

Feil: Når guvernøren ankommer anlegget i eksempelet over, ber han om at 

reiseutgiftene hans på totalt USD 150 refunderes. Anleggslederen samtykker uten 
å diskutere saken med juridisk avdeling. 
 

Riktig: Skikkene tilsier (og lokal lovgivning tillater) at embetsmenn i et område 
mottar feriegaver fra selskaper som driver i embetsområdet. Lokale Eaton-ledere 

diskuterer dette med regionsdirektøren for å fastsette hvilke, hvis noen, gaver som 
er passende. 
 

Feil: I scenariet over velger lokale ledere å gi gavekort på USD 50 fra en lokal 

forhandler til embetspersoner. 
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SPØRSMÅL OG SVAR 
 

Hvordan kan en ansatt avgjøre verdien på en gave han/hun mottar? 

Bruk sunn fornuft og god vurderingsevne til å fastsette verdien på 
gaver/underholdning som du mottar. Hvis det er uklart, kan du ta kontakt med en 

butikk eller søke på Internett etter lignende artikler. Hvis du er i tvil, skal du følge 
prosedyren for å rapportere og registrere. 
 

Hvordan vet en ansatt om en gave er forbudt av giverens organisasjon? 
 

Det er ikke nødvendig å undersøke saken, men gaver skal ikke mottas når det er 

tydelig at gaven er forbudt av giverens organisasjon. Hvis det ikke er praktisk å 
avslå gaven når du mottar den, kan du motta gaven og deretter umiddelbart 
diskutere hvordan du skal gå frem med en overordnet. 
 

Er en tjeneste å anse som en gave? 
 

Det varierer. Ved å motta en tjeneste fra en leverandør, kunde eller annen 
forretningsforbindelse utenfor Eaton kan du kompromittere eller tilsynelatende 

kompromittere en ansatts dømmekraft, eller skape en faktisk eller tilsynelatende 
konflikt mellom en ansatts personlige interesse og dennes lojalitet til Eaton. 
Diskuter tvilstilfeller og passende fremgangsmåte med en overordnet. 
 

Hvor finnes nettbutikken Eaton Company Store? 
 

Eaton Company Store er tilgjengelig på JOE. 
 

Kan ledere pålegge strengere retningslinjer for egne grupper (for eksempel 

redusere verdien på tillatte gaver)? 
 

Ja, men ledere som velger å gjøre dette, skal formidle retningslinjene og 

forventningene til gruppen. 

 

Jeg har feilregistrert en gave via registreringsverktøyet for innrapportering 

av gaver. Hvordan kan jeg rette opp feilen? 

 

Kontakt Ethics and Compliance-avdelingen på Giftadmin@Eaton.com og be om 
hjelp. 

 
Gjelder grensen på USD 250 for gaver fra én enkeltperson per kalenderår 
eller for en 12-månedersperiode? 
 

mailto:Giftadmin@Eaton.com
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Grensen på USD 250 for å gi gaver til eller motta gaver fra en bestemt 
enkeltperson gjelder for en 12-månedersperiode. 
 
Kan like gaver som sendes til flere kunder, legges inn i systemet samlet, 
eller må de legges inn én om gangen? 

 
Kontakt Ethics and Compliance-avdelingen på Giftadmin@Eaton.comog be om 
hjelp. 
 
Sist endret: June 2013 
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