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Denne politik er udarbejdet for at sikre, at Teleindustrien til enhver tid handler etisk forsvarligt og med 
integritet, og at Teleindustrien med sin adfærd og i sine relationer styrker sin troværdighed og 
uafhængighed. Det overordnede princip er, at Teleindustriens ansatte og repræsentanter ikke direkte eller 
indirekte må tilbyde, give eller modtage bestikkelse i nogen form. 

Med politikken sættes der nogle rammer og retningslinjer for Teleindustrien i relation til at modtage gaver 
og give gaver til samarbejdspartnere samt deltage arrangementer, konferencer, frokoster, middage, rejser 
og lignende. 

Gaver 

Ansatte i Teleindustrien kan på foreningens vegne give gaver til samarbejdspartnere i forbindelse med 
runde fødselsdage, jubilæer, aftrædelse, receptioner og lignende. Gaver bør som udgangspunkt ikke 
overstige en værdi af 500 kr.  

Ansatte i Teleindustrien kan modtage gaver som fx vin og chokolade fra samarbejdspartnere, så længe 
værdien af gaven umiddelbart kan betragtes som normal, og så længe der ikke ved modtagelse af en gave 
etableres et afhængighedsforhold eller en forventning om modydelser. 

Frokoster og middage 

Det er muligt for Teleindustrien at invitere samarbejdspartnere til frokoster eller middage i forbindelse med 
arrangementer eller for at understøtte en faglig dialog. Ved invitationer til politikere og offentligt ansatte 
skal der udvises særlig forsigtighed for at undgå, at invitationen kan opfattes som bestikkelse. Frokoster og 
middage kan holdes på restauranter, der almindeligvis anvendes til forretningsrelationer. Det kan fx være 
en frokost på https://www.restaurantschonnemann.dk/, https://www.slotskaelderen.dk/ eller 
http://www.groeften.dk/  i Tivoli (hvor indgang til Tivoli også kan tilbydes gæsten eller gæsterne), eller det 
kan være en middag på fx restaurant https://uformel.dk/ eller Trio https://restauranttrio.dk/, som er 
lokaliseret nær Teleindustriens lokaler. De konkrete eksempler nævnes ikke for at de skal udgøre en 
begrænsning for, hvad der er muligt, men for at give en indikation af, hvad der typisk vil være passende. 
Det vil konkret også afhænge af både gæster og anledning. 

Ansatte i Teleindustrien kan deltage i frokoster eller middage med samarbejdspartnere, hvor det er 
samarbejdspartneren, der inviterer og betaler, så længe de steder der besøges kan betragtes som normale 
for forretningsrelationer, og så længe der ikke ved deltagelse etableres et afhængighedsforhold eller en 
forventning om modydelser. 

Konferencer og rejser 

Teleindustriens medarbejdere kan deltage i konferencer og arrangementer, hvor de inviteres, og hvor 
deltagelse understøtter foreningens faglige arbejde eller opbygning af relationer. Teleindustriens 
medarbejdere kan eksempelvis godt tage imod en invitation til en sportsbegivenhed, arrangement eller 
konference, og vil i den forbindelse også kunne modtage forplejning i form af mad og drikkevarer, hvis 
omkostningerne til disse arrangementer kan betragtes som almindelige for den konkrete relation til den 
inviterende part, og så længe der ikke ved deltagelse etableres et afhængighedsforhold eller en forventning 
om modydelser. 



Ved rejser vil Teleindustrien som udgangspunkt selv finansiere evt. transport og overnatning. 

Dette udelukker ikke, at Teleindustriens medarbejdere på fx Folkemødet på Bornholm vil kunne arrangere 
fælles transport med andre eller indlogere sig hos en samarbejdsparter i fx et sommerhus i Allinge uden at 
skulle afregne konkret for dette, så længe der ikke derved etableres et afhængighedsforhold eller en 
forventning om modydelser. 

På samme vis kan Teleindustrien invitere samarbejdspartnere til konferencer eller arrangementer, hvor det 
understøtter foreningens faglige arbejde eller opbygning af relationer, og vil i den forbindelse også kunne 
tilbyde fx frokoster eller middage. Endvidere vil Teleindustrien, såfremt der er ekstra plads, kunne tilbyde 
samarbejdspartnere overnatning i et lejet sommerhus i Allinge i forbindelse med deltagelse i Folkemødet. 
Ved invitationer til politikere og offentligt ansatte skal der udvises særlig forsigtighed for at undgå, at 
invitationen kan opfattes som bestikkelse. 

Deltagelse i politiske aktiviteter 

Teleindustrien har mange kontaktflader til politikere, både i kommuner, i regioner og i Folketinget, og det 
er vigtigt, at Teleindustrien er partipolitisk uafhængig.  

Teleindustrien sponsorerer ikke politikere eller partier, og Teleindustrien deltager ikke i partipolitiske 
netværk eller partispecifikke erhvervsklubber mod betaling. 

Teleindustrien kan deltage i planlægning og finansiering af aktiviteter med politisk deltagelse, som 
eksempelvis fremvisning af konkrete udbygningsprojekter ude i landet eller politiske høringer på 
Christiansborg, hvor der altid vil skulle være en politisk vært for arrangementet. Finansieringsbidrag kan i 
sådanne tilfælde være til fx forplejning, transport, finansiering af oplægsholdere eller lokaleleje. I sådanne 
tilfælde, hvor der er deltagelse af politikere og offentligt ansatte, skal der udvise særlig forsigtighed for at 
undgå, at arrangementet kan opfattes som bestikkelse. 

 

Politikken evalueres årligt i bestyrelsen. 
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