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Code of Conduct for forretningsrelationer 
 
I. Introduktion    
Denne Code of Conduct (CoC) har til formål at sikre, at Molslinjens forretningsrelationer, herunder leverandører og 
partnere, udviser ansvarlig virksomhedsadfærd ved at håndtere risici for aktuelle og potentielle negative indvirkninger 
på internationalt aftalte principper for menneskerettigheder (inkluderende ILO’s kerne arbejdstagerrettigheder), 
miljøet og antikorruption. 
 
Områderne der dækkes i denne CoC er gengivet i FN’s Global Compact. Kravene til etablering og vedligeholdelse af et 
ledelsessystem for at håndtere risici for aktuelle og mulige negative indvirkninger på menneskerettigheder, miljøet og 
anti-korruption, følger FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) og OECD’s Retningslinjer for 
Multinationale Virksomheder (OECD) fra 2011. 
 
Den globale minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd, som er defineret af UNGPs/OECD, er forskellig fra 
overholdelse af national lovgivning. Det forudsættes altid, at forretningsrelationer overholder gældende lovgivning, 
der hvor de opererer. Molslinjen forbeholder sig ret til at stille yderligere og mere specifikke krav relateret til 
bæredygtig udvikling i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder kræver et sådant fokus.  
 
II. Ledelsessystem 
Molslinjen forventer, at vores forretningsrelationer implementerer et ledelsessystem i fuld overensstemmelse med 
den globalt aftalte minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd (UNGPs/OECD).  
 
II.I. Omfanget 
Ledelsessystemet skal håndtere negative indvirkninger på menneskerettighederne (som minimum rettighederne 
nævnt i ’International Bill of Human Rights’, der også omfatter kerne arbejdstagerrettighederne fra ’The International 
Labour Organisations Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work’); væsentlige indvirkninger på miljøet 
og klima (områderne adresseret i Rio Deklarationen for Miljø og Udvikling, samt klimaet, som det kommer til udtryk i 
Paris-aftalen); og væsentlige indvirkninger på anti-korruption (som defineret gennem FN’s Konvention imod 
Korruption).  
 
Dette inkluderer følgende handlinger:  
II.II. Accept af politik for samfundsansvaret 

Vores forretningsrelationers politik for samfundsansvaret skal:  
 Være godkendt af det  øverste ledelseslag i virksomheden - typisk bestyrelsen;  
 Være udarbejdet af eksperter i UNGPs/OECD;  
 Beskrive virksomhedens forventninger til deres ansatte og forretningsrelationer;  
 Være offentlig tilgængelig og kommunikeret til relevante interessenter; og  
 Forankres i alle virksomhedens øvrige politikker og procedurer.  

 
II.III. Etablering og opretholdelse af en proces for nødvendig omhu  
Forretningsrelationen skal etablere en ledelsesproces, der sikrer at virksomheden med jævne mellemrum vurderer 
sine risici for aktuelle og potentielle indvirkninger, se II.I ovenfor. Forretningsrelationen skal forebygge eller afbøde de 
risici for aktuelle og mulige indvirkninger, som virksomheden identificerer, og effektiviteten af indsatsen skal måles og 
følges for at sikre effektivitet af handlingerne. Forretningsrelationen forventes at kommunikere om de identificerede 
risici, handlinger og løbende give status på indvirkningen til relevante interessenter, herunder Molslinjen.  
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II.IV. Adgang til genoprejsning 
Hvor forretningsrelationen identificerer, at den forårsager eller bidrager til aktuelle negative indvirkninger i relation til 
Omfanget, skal forretningsrelationen sikre adgang til genoprejsning gennem passende kanaler (klagemekanismer) for 
personen(erne), der udsættes for indvirkningen. For indvirkninger på miljø og anti-korruption kan kontakt til relevante 
myndigheder være nødvendig.  Hvis forretningsrelationen er forbundet til en væsentlig aktuel negativ indvirkning 
uden selv at forårsage eller bidrage til indvirkningen, skal forretningsrelationen bruge eller opbygge sin 
påvirkningskraft til at få den eller det, der forårsager eller bidrager til indvirkningen til at stoppe indvirkningen og 
forebygge eller afbøde en mulig gentagelse.  
 
III. Implementering 
Molslinjen etablerer også selv et ledelsessytem efter kravene i denne CoC, og er klar til at dele information eller 
dokumentation herom med vores forretningsrelationer.  
 
Denne CoC gælder Molslinjens forretningsrelationer i første led. Molslinjens forretningsrelationer i første led skal 
ligeledes forvente fra deres relationer i første led, at de har tilsvarende processer på plads, som beskrevet i afsnit II,  
for at håndtere negative indvirkninger (afsnitII.I). Det inkluderer at gøre forretningsrelationer opmærksomme på 
minimumsstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd som beskrevet i UNGPs/OECD, og kræve at 
forretningsrelationer møder standarden. Hvis der identificeres væsentlige negative indvirkninger i 
forretningsrelationens værdikæde, må forretningsrelationen bruge eller opbygge påvirkningskraft til at få den 
forårsagende eller bidragende enhed(er) til at håndtere disse indvirkninger og påtage sig en fornuftig indsats for at 
sikre, at enheden opererer i overensstemmelse med minimumsstandarden.  
      
Forretningsrelationer skal opbevare dokumentation for atkunne gøre rede for overholdelse af kravene fremsat i 
denne CoC. Det inkluderer: Politik for samfundsansvaret, dokumentation af proces for nødvendig omhu, herunder 
indvirkningsanalyser på det operationelle plan med målinger af handlingers effektivitet, samt dokumentation af 
etablerede klagemekanismer.  
      
Denne CoC danner grundlag for samarbejdet mellem Molslinjen og vores forretningsrelationer, så begge parter 
løbende kan følge forbedringer i håndteringen af risici for indvirkninger på Omfanget (afsnit II.I). Skulle en 
forretningsrelation ikke have implementeret ledelsessystemet i overensstemmelse med denne CoC ved 
underskriftstidspunktet, skal der udarbejdes en implementeringsplan og hvis det kræves skal den præsenteres for 
Molslinjen. Molslinjen forventer, at alle forretningsrelationerpå opfordring til enhver tid kommunikerer om 
deresstatus for implementering af kravene i denne CoC.  
      
Hvis Molslinjens forretningsrelationer forårsager, bidrager til eller er forbundet med væsentlige negative indvirkninger 
på Omfanget (afsnit II.I), skal forretningsrelationen straks meddele dette til Molslinjen. Meddelelsen skal indeholde en 
redegørelse for forretningsrelationens handlinger for at stoppe den væsentlige negative indvirkning samt forebygge 
eller afbøde dens gentagelse. Hvis en forretningsrelation forsømmer pligten til at underrette Molslinjen og håndtere 
den negative indvirkning, eller udviser  modvilje mod at møde den globale minimumsstandard, forbeholder Molslinjen 
sig ret til øjeblikkeligt at afslutte samarbejdet med forretningsrelationen. 
 
 


