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JORTONS CODE OF CONDUCT
SOCIALT ANSVARLIGHED
Code of Conduct er et udtryk for en almindelig og 
fornuftig adfærd, som allerede kendetegner med-
arbejderne i JORTON. Med denne Code of Conduct 
ønsker vi at føre denne adfærd videre, så JORTON 
også fremover kendetegnes ved dialog, samarbejde 
og åbenhed. 

I JORTON betragter vi social ansvarlighed (CSR) som 
en stærk integreret nødvendighed og retningslinjer 
for, hvordan vi driver vores virksomhed i JORTON. 
Sammen med vores strategi ”fælles retning, lokal 
forankring” forener de os på tværs af lokationer. 
Verden er presset, og der er behov for, at alle 
virksomheder tager et langsigtet ansvar for, hvordan 
de påvirker verden. Gennem dedikeret fokus på social 
ansvarlighed arbejder JORTON for at sikre, at vores 
entreprenørforretning fortsat bidrager til at skabe et 
bæredygtigt samfund i fremtiden. 

JORTONs Code of Conduct bygger på senere nævnte 
internationale aftaler og definerer principper for, 
hvordan vi behandler andre, driver forretning og 
interagerer med resten af verden. Vores retningslinjer 
indeholder også regler, vi følger som virksomhed 
og formulerer den adfærd, vi forventer af vores 
medarbejdere, og alle der repræsenterer os. 

JURIDISK OVERENSSTEMMELSE
Der findes en række nationale og internationale love 
og bestemmelser, som styrer aktiviteterne hos JORTON 
og medarbejderne, og mange af standarderne i disse 
etiske retningslinjer er baseret på lovkrav. Alle vores 
medarbejdere forventes at kende og at handle i over-
ensstemmelse med de relevante love og bestemmelser. 
JORTONs medarbejdere skal altid overholde love 
og bestemmelser. 

Vi driver kun forretning med leverandører og 
partnere, der følger relevante love og overholder 
JORTONs krav.

Denne Code of Conduct beskriver de mål og 
retningslinjer, der som minimum skal overholdes 
af vores samarbejdspartnere/leverandører i et 
fælles samarbejde. Code of Conduct er derfor en 
referenceramme for vores samarbejde. 

PRÆMISSEN
Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi arbejde 
for at skabe sociale, miljømæssige og økonomiske 
forbedringer i forbindelse med vores fælles bygge-
projekter. Med udgangspunkt i dialog, åbenhed og 
samarbejde kan vi hjælpe hinanden. 

Ved relevante love forstår JORTON alt national og 
international lovgivning, samt de internationale 
konventioner, som alle lande og virksomheder er 
underlagt, herunder Menneskerettighedskonventionen, 
Rio-deklarationen for miljø og udvikling, UN Guiding 
Principles and Business and Human Rights. 

Vi opfordrer desuden til, at samarbejdspartneren 
aktivt bidrager til FNs verdensmål ved at arbejde med 
de mål, der bedst understøtter samarbejdspartne-
rens kerneforretning. Yderligere opfordrer vi til, at 
leverandøren tilslutter sig UN Global Compact og 
derved forpligter sig til at respektere og fremme de 
10 principper for samfundsansvar. 

FÆLLES ANSVARLIGHED
Alle medarbejdere i JORTON er omfattet af Code 
of Conduct og har en pligt til at gøre sig bekendt 
med og efterleve vores Code of Conduct i praksis. 
Derudover har de enkelte ledere inden for deres 
ansvarsområder også en ekstra pligt til at sikre, at 
medarbejdere, leverandører, underentreprenører og 
samarbejdspartnere er informeret om og efterlever 
JORTONs Code of Conduct.

Vores Code of Conduct er med til at sikre, at vi som 
virksomhed opfylder vores pligt over for samfundet, 
industrien, miljøet samt vores egne medarbejdere. 
Vi anser ikke en Code of Conduct som en endelig 
løsning på verdens problemer, men som endnu et 
skridt i den rigtige retning, der sammen med vores 
CSR-strategi, bæredygtighedspolitik samt mere skal 
sikre, at vi lever op til det samfundsansvar, vi mener 
der ligger hos os, som en del af samfundet og som 
en spiller i byggeindustrien.

Dato: den 15. oktober 2022

Allan Harbo, Adm. direktør
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1. MENNESKERETTIGHEDER
JORTON vedkender sig FNs menneskerettigheder og har en forventning 
om, at vores samarbejdspartnere i alle former også vedkender sig disse.

Læs mere på side 5

2. FORSKELSBEHANDLING
JORTON tager den største afstand fra alle former for forskelsbehandling, 
både på vores egen arbejdsplads, når vi er til stede på andres eller i 
arbejdet med vores forskellige samarbejdspartnere.

Læs mere på side 5

3. KOLLEKTIV FORHANDLING
JORTON understøtter alle arbejderes ret til at organisere sig i fag-
foreninger og respekterer samtidig retten til kollektivt at forhandle.

Vi vil ikke arbejde sammen med organisationer, der modstiller sig disse 
principper.

Læs mere på side 5

4. ARBEJDSMILJØ
JORTON mener, at vejen til et lykkeligt arbejdsliv er gennem et sundt, 
støttende og positivt arbejdsmiljø.

Vi prioriterer vores medarbejders arbejdsglæde højt, og ønsker at være 
en arbejdsplads folk er stolte over at være en del af.

Læs mere på side 6
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5. LOV OG RET
JORTON arbejder altid inden for lovens rammer, hvad end det er vores 
egne, kommunens, statens eller internationale reglementer.

Vi vil ikke være med i aktiviteter, der tilsidesætter nogle regler, love, 
aftaler eller lignende.

Læs mere på side 6

6. KONKURRENCE
JORTON mener, at sund konkurrence er med til at sikre det bedste 
marked for kunderne.

Derfor tager vi afstand fra alle former for konkurrenceforvridning, og 
forventer det samme af vores samarbejdspartnere.

Læs mere på side 6

7. MILJØVENLIGHED
JORTON mener, at vi som entreprenør har et ansvar for at beskytte det 
lokale miljø, hvor vi arbejder.

Derfor går vi op i at sikre, at vi gør, hvad vi kan for at mindske alt 
eventuel harm, vi kan forsage lokalmiljøet både for miljøet og for de 
lokales skyld.

Læs mere på side 7

8. KLIMA OG BÆREDYGTIGHED
JORTON mener, at vi har et ansvar over for hinanden og over for 
fremtiden, når det gælder vores klode.

Derfor arbejder vi aktivt på at indføre klima- og bæredygtighedstiltag, 
som kan være med til at sænke vores CO2 fodspor internt og eksternt.

Læs mere på side 7
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1. MENNESKERETTIGHEDER
JORTON vedkender sig som den største selvfølgelighed 
alle FNs menneskerettigheder. Som entreprenør 
og arbejdsgiver er der en række parametre, hvor 
JORTON vil kunne have en negativ indflydelse på 
overholdelsen af disse. Særligt diskrimination af 
køn og race, indskrænkninger af menings- og 
ytringsfriheden samt retten til fritid og en ordentlig 
levestandard er blandt de vigtigste områder, hvor 
JORTON bør være sit ansvar bevidst.

Som medarbejder hos JORTON
• Er du med til at skabe en arbejdskultur hvor 

balancen mellem arbejde og fritid overholdes.

Som underentreprenør til JORTON
• Udøver du selv understøttelse af menneskerettig-

hederne, herunder FNs.

Som leverandør til JORTON
• Udøver du selv understøttelse af menneskerettig-

hederne, herunder FNs.

• Tager du ansvar for, at dine leverancer ikke gør 
brud på menneskerettighederne et hvilket som 
helst sted i forsyningskæden.

2. FORSKELSBEHANDLING
JORTON ser det som en samfundsopgave at være 
med til at løse opgaven om integration og ligestilling. 
Vi tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, 
herunder ligelig fordeling af kønnene, bidrager positivt 
til både arbejdsmiljø, virksomhedens performance og 
konkurrenceevne.

Talent og forenelighed med virksomhedens ånd og 
værdier kommer altid i første række for JORTON ved 
ansættelse af nye medarbejdere. Dette er et ufra-
vigeligt princip som skal sikre, at ingen kan under-
minere de meritter og kompetencer som JORTONs 
nye medarbejdere har uanset deres køn, sociale eller 
etniske baggrund. Virksomheden tilstræber ligelig 
kønsfordeling, men vil ikke gå på kompromis med 
ovenstående princip for at opnå dette. 

Som medarbejder hos JORTON
• Tager du ansvar for, at ingen på din arbejdsplads 

udøver nogen som helst form for forskelsbehandling 

eller diskrimination baseret på køn, race, religion, 
etnicitet, social baggrund eller andet.

• Indrapporterer du alle former for diskrimination 
eller forskelsbehandling til overordnede.

Som underentreprenør til JORTON
• Udøver du ingen form for forskelsbehandling eller 

diskrimination, hverken over for JORTONs eller egne 
medarbejdere. Heller ikke overfor andre firmaer.

• Tager du ansvar for, at dine medarbejdere er 
med til at skabe en inkluderende arbejdskultur 
på byggepladserne.

Som leverandør til JORTON:
• Ligestiller du JORTON med andre kunder, du skal 

levere til ud fra aftalte omstændigheder.

3. KOLLEKTIV FORHANDLING
JORTON ser retten til kollektiv forhandling som en 
grundsten for det danske arbejdsmarked, og støtter 
derfor, at alle JORTONs medarbejdere har mulighed 
for at efterleve denne ret. Samtidig arbejder vi kun 
sammen med andre, der også går ind for retten til 
kollektiv forhandling og kollektiv organisering.

Som medarbejder hos JORTON
• Tager du ansvar for at indrapportere, hvis dig eller 

nogle af dine kolleger bliver tilbageholdt retten til 
organisering, fritid eller levestandard.

Som underentreprenør til JORTON
• Arbejder du på ingen måde imod retten til 

organisering og kollektiv forhandling.

• Forpligter du dig til at dine medarbejdere er 
bekendte med deres ret til at organisere sig og 
forhandle kollektivt.

Som leverandør til JORTON
• Arbejder du ikke sammen med firmaer i forsynings-

kæden, der på nogen måde modarbejder retten til 
organisering og kollektiv forhandling.

• Modarbejder du ikke selv på nogen måde retten til 
organisering og kollektiv forhandling.
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4. ARBEJDSMILJØ
JORTON prioriterer både det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø meget højt, hvad end det er på 
byggepladsen, på kontorerne eller sammen med 
vores samarbejdspartnere. 

JORTON ønsker at tage sig bedst muligt af sine 
ansatte, hvilket også er årsagen til, at vi i JORTON har 
valgt at blive DS/ISO 45001:2018 certificeret inden for 
arbejdsmiljø og valgt at bidrage aktivt til verdensmål 
3: Sundhed og trivsel samt 8: Anstændige jobs og 
økonomisk vækst. 

JORTON har også sin egen app, hvor medarbejderne 
kan dele historier og gode idéer fra byggepladsen 
eller kontoret, holde øje med fødselsdage, se nyt fra 
hovedkontoret mv.

Som medarbejder hos JORTON
• Medvirker du til det gode arbejdsmiljø ved at 

overholde gældende lovgivning samt følge 
procedurer og sikkerhedsretningslinjer.

Som underentreprenør til JORTON
• Tager du ansvar for, at dine medarbejdere over-

holder JORTONs sikkerhedsretningslinjer.

• Tager du ansvar for, at de procedurer og retnings-
linjer, du er blevet bekendtgjort med videreformidles 
til dine medarbejdere og efterleves.

Som leverandør til JORTON
• Medvirker du til kommunikation til JORTON og 

dens medarbejdere i forhold til eventuelle sikker-
hedsinformationer i forbindelse med leverancer.

5. LOV OG RET
JORTON har et grundlæggende krav om, at vi altid 
opererer inden for lovens rammer. Hertil gælder 
både international, national og lokal lov.

Som medarbejder hos JORTON
• Arbejder du altid inden for lovens rammer.

• Informerer du dine overordnede om, hvis det, de 
beder dig om går i strid med lovens rammer og 
informerer JORTONs KMA-afdeling.

Som underentreprenør til JORTON
• Arbejder du og dine medarbejdere altid inden for 

lovens rammer.

• Informerer du JORTON, hvis det du bliver bedt om 
er i strid med lovens rammer.

• Påtaler eventuelle lovbrud over for de relevante 
personer på byggepladsen.

Som leverandør til JORTON
• Sælger eller leverer du ikke materialer, services 

eller lignende, der ikke er fremskaffet eller udføres 
inden for både lokal, national og international lov.

6. KONKURRENCE
JORTON er fortaler for gennemsigtighed i byg-
gebranchen med lige konkurrencevilkår for alle 
parter. Vi har derfor lagt vægt på at briefe især 
nye medarbejdere om vores nultolerancepolitik 
overfor korruption, hvor det før i tiden har været 
på lederniveau. Det gælder på både små og store 
byggesager, hvor vi ikke accepterer underhåndsaftaler, 
bestikkelse eller lignende.

Som medarbejder hos JORTON
• Modtager du ikke nogen form for bestikkelse, og 

forsøger heller ikke selv at bestikke andre.

• Rapporterer du til de relevante overordnede hvis du 
har mistanke om, at nogle i JORTON har modtaget 
bestikkelse eller deltaget i konkurrenceforvridning. 

Som underentreprenør til JORTON
• Modtager du eller dine medarbejdere ikke nogen 

former for bestikkelse, og forsøger heller ikke selv 
at bestikke andre.

• Deltager du ikke i konkurrenceforvridning sammen 
med andre underentreprenører, entreprenører eller 
leverandører.

Som leverandør til JORTON
• Modtager du ikke nogen form for bestikkelse, og 

forsøger heller ikke selv at bestikke andre.

• Deltager du ikke i nogen form for konkurrence-
forvridning sammen med andre leverandører, 
herunder karteldannelse.
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7. MILJØVENLIGHED
JORTON ønsker at sikre miljøet og støtte samfundets 
interesse for miljøforbedringer ved en ansvarlig 
varetagelse af det interne og eksterne miljø.  
Derfor prioriteres miljø højt i JORTON. Vores mål 
er, at vi af kunder, medarbejdere og myndigheder 
opfattes som en miljøbevidst virksomhed.

Med den brede vifte af opgaver, som JORTON 
varetager vil der altid være risici for, at der kan opstå 
forureninger og andre påvirkninger af vores omgivelser. 
Det gælder f.eks. utilsigtede emissioner til luft, støj, 
støv og et højt energiforbrug. Derfor arbejder JORTON 
kontinuerligt på at forbedre de interne kontrolsystemer, 
uddanne medarbejderne, samt optimere energiforbru-
get i alle virksomhedens afdelinger.

Som medarbejder hos JORTON
• Tager du ansvar for, at du ikke er med til at udføre 

arbejde der er skadeligt for miljøet.

• Overholder du de retningslinjer og procedurer, der 
er forskrevet af JORTON vedrørende miljørigtig 
håndtering af materiale.

Som underentreprenør til JORTON
• Tager du ansvar for, at ingen af dine medarbejdere er 

med til at udføre arbejde, der er skadeligt for miljøet.

• Tager du ansvar for, at dine medarbejdere er infor-
merede om miljørigtig håndtering af materiale.

Som leverandør til JORTON
• Har du overblik over dine forsyningskæder og 

kan dermed spore og sikre, at dine materialer og 
leverancer lever op til de relevante krav om miljø.

8. KLIMA OG BÆREDYGTIGHED
Klimabevidsthed og bæredygtighed kræver 
helhedstænkning og det ved vi i JORTON. Derfor er 
det vores strategiske mål at levere holdbare løsninger 
med opmærksomhed på både miljømæssig, 
økonomisk, teknisk, proces, område og social 
bæredygtighed. Det ses bl.a. ved, at JORTON aktivt 
arbejder med flere DGNB-byggerier samt Den 
Frivillig Bæredygtigheds-klasse.

Derudover, er vi gået ind i arbejdet med at imple-
mentere Science Based Target initiativets mål. 

SBTi gør det muligt for virksomheder frivilligt at 
sætte ambitiøse emissionsreduktionsmål i tråd 
med den seneste klimavidenskab. SBTi’s mål er at 
give virksomheder over hele verden tillid til, at deres 
klimamål understøtter det globale mål for at halvere 
emissionerne inden 2030 og nå klimaneutralitet før 
2050. Det betyder også, at vores medarbejdere og 
sam- 
arbejdspartnere hele tiden kan følge med i vores 
bæredygtige rejse.

Vores fokus på uddannelser i bæredygtighed skal 
ikke kun komme funktionærer og timelønnede til 
gode. Fremover skal også lærlinge, elever og prakti-
kanter få mulighed for at drage nye grønne kompe-
tencer til sig. Her er det også vigtigt, at JORTON altid 
har en høj andel af denne gruppe i virksomheden, 
da de også bidrager med helt ny viden i takt med, at 
også uddannelserne begynder at sætte bæredygtig-
hed højt på skoleskemaet.

Med udgangspunkt i JORTONs certificeringer indenfor 
ISO 9001 kvalitetsledelse og ISO 14001 miljøledelse, 
har vi etableret en strategisk struktur, der sikrer 
kvaliteten af vores miljømæssige tiltag. Miljømålene 
og certificeringerne er desuden et udtryk for JORTONs 
arbejde med FNs Verdensmål 12: ’Ansvarligt forbrug 
og produktion og bæredygtig vækst’.

Som medarbejder hos JORTON
• Tager du ansvar for at efterleve de klima- og bære-

dygtighedsinitiativer som JORTON har igangsat.

• Kommer du med forslag til nye initiativer som 
JORTON kan igangsætte, hvor du ser det muligt.

Som underentreprenør til JORTON
• Tager du ansvar for, at dine medarbejdere er 

informeret om, og efterlever de klima- og bære-
dygtighedsinitiativer som JORTON har igangsat.

Som leverandør til JORTON
• Samarbejder du med JORTON om potentielle 

klima- og bæredygtighedsinitiativer, der kan 
indføres i forsyningskæden.
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OVERTRÆDELSE AF DENNE CODE OF CONDUCT
Hvis denne Code of Conduct ikke overholdes 
forbeholder JORTON sig retten til at afbryde 
samarbejdet med underskriveren samt dem, 
denne repræsenterer. Afbrud af samarbejde vil som 
udgangspunkt først ske efter forsøg på at udbedre 
de opståede problemer. Proceduren for afbrud af 
samarbejde varierer, men følger som udgangspunkt 
de herefter nævnte standarder. Dog kan andre 
forhold, der kræver mere direkte handling, selvfølgelig 
forekomme, hertil forbeholder JORTON sig retten til at 
bryde med standarden. 

Standardprocedure for medarbejdere
Medarbejdere skal afstå fra at have interesser i og/
eller drage personlig fordel af forretningsrelationer 
og forretningsmuligheder, som medarbejderen bliver 
bekendt med i kraft af sit virke samt i øvrigt undgå 
situationer, der kan indebære en interessekonflikt. 

Standardprocedure for underentreprenører
Underentreprenører er pligtige til at drage omsorg for, 
at JORTONs Code of Conduct tilsvarende bliver en del 
af aftalegrundlaget med underentreprenører og unde-
rentreprenørens eventuelle underentreprenører (etc.)

Standardprocedure for leverandører
Leverandører er pligtige til at drage omsorg for, 
at JORTONs Code of Conduct tilsvarende bliver 
en del af aftalegrundlaget med leverandører og 
leverandørens eventuelle leverandører (etc.)

Såfremt en medarbejder, en underentreprenør eller 
en samarbejdspartner udviser manglende vilje til at 
overholde krav fastsat ved denne Code of Conduct 
eller gentagne gange sidder JORTONs pålæg 
overhørig, udgør det en væsentlig misligholdelse af 
samarbejdet, og JORTON vil på det grundlag være 
berettiget til at bringe samarbejdet til ophør.

WHISTLEBLOWERORDNING
JORTON har en veludbygget Whistleblowerordning, 
der har til formål at give alle ansatte mulighed for at 
foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger 
om kritisable forhold i organisationen uden, at de skal 
frygte nogen repressalier. Indberetningerne bliver 
håndteret af vores eksterne samarbejdspartner 
PersondataSupport ApS, der vurderer indberet-
ningen og herefter videregiver det til vores HR- og 
marketingchef eller adm. direktør. Sagen vil alt efter 
indberetningens indhold behandles inden for tre 
eller seks måneder.

UNDERSKRIFT
Som medarbejder hos, leverandør eller underen-
treprenør til eller anden samarbejdspartner med 
JORTON bekræfter jeg at have læst og forstået denne 
Code of Conduct. Jeg og dem, jeg repræsenterer vil 
arbejde i overensstemmelse med fremsatte krav nu og 
i fremtiden.

Jeg accepterer med min underskrift, at JORTON må 
følge op på overholdelsen af denne Code of Conduct 
i det omfang, de finder nødvendigt ved hjælp af de 
relevante værktøjer.

Dato Underskrift Firmanavn
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Region Midt
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Region Syd
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Region Fyn
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Kolding / Køge
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