Arendals Fossekompani
Samfunnsansvar og bærekraft 2019

Arendals Fossekompani (AFK) er et investeringsselskap
som eier energi- og teknologirelaterte selskaper som
gjør det grønne skiftet mulig.

I snart 125 år har
Arendals Fossekompani
arbeidet med fornybar energi
og bærekraftige løsninger.

Våre virksomheter leverer teknologi, systemer og
løsninger som gjør energi fra fornybare kilder stadig
mer anvendelig og tilgjengelig, og som hjelperkundene
til mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse.
FORRETNINGSSTRATEGIEN til Arendals Fossekompani har

AFK er i dag majoritetseier i selskaper med mer enn
2200 ansatte i 27 land. AFK har stolte tradisjoner innen
kraftproduksjon, og eier og drifter to vannkraftverk.
AFK ble etablert i 1896 og har vært notert på Oslo Børs
siden 1913. Selskapet har hovedkontor i Arendal.

i hele denne perioden vært preget av samfunnsmessige,
forretningsmessige og bærekraftige valg og prioriteringer.
Vi er en del av løsningen på FNs bærekraftmål for 2030.

Markedet er i økende grad opptatt av hvordan selskaper
arbeider med det som gjerne omtales som ESG: Environment
– Social – Governance. Med et naturlig og positivt forhold
til ESG er det riktig og viktig at vi blir flinkere til å gjøre
konkrete tiltak på dette området.
Arendals Fossekompani har et naturlig fokus på bærekraft,
men ønsker en ytterligere fokusering av vårt arbeid innen
ESG. Vi har identifisert to av FNs bærekraftmål der vi gjør en

forskjell i dag og i framtiden. Våre bærekraftmål er
«7: Ren energi for alle» og «9: Innovasjon og infrastruktur».
De neste tre årene skal Arendals Fossekompani gradvis
løfte bevissthet, innsats og rapportering innen bærekraft
og samfunnsansvar til et høyt nivå. Regelverket for hvordan
man skal rapportere innen ESG er i endring. Vi vil følge
opp de krav som stilles fra EU og andre rammesettere på
dette området.
Vi skal utvikle vårt eget ESG-arbeid i tiden fremover og følge
opp selskapene våre innenfor samme område. Arendals
Fossekompani og tilhørende porteføljeselskaper gjør mye
bra innen bærekraft og samfunnsansvar, og skal bli flinkere
til å systematisere, rapportere og kommunisere hva vi gjør.
Ørjan Svanevik
CEO Arendals Fossekompani
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2200 ansatte i 27 land
Cogen

EFD Induction

AFK Morselskap
Hovedkontor: Arendal

Gullknapp Aerial Center
Froland

Bryggebyen Vindholmen

NSSL Global

Powel

Tekna

Markedskraft

Wattsight

1107 ansatte

82 ansatte

182 ansatte

376 ansatte

184 ansatte

50 ansatte

34 ansatte

Hovedkontor: Skien

Hovedkontor: Madrid

Hovedkontor: London

Hovedkontor: Trondheim

Hovedkontor: Sherbrooke

Hovedkontor: Arendal

Hovedkontor: Arendal

Norge, Tyskland, Frankrike,
Kina, India, Polen, Romania,
USA, Østerrike, Brasil,
Danmark, Finland, Italia,
Japan, Malaysia, Mexico,
Russland, Sør-Korea,
Spania, Sverige, Thailand og
Storbritannia.

Spania

Storbritannia, Tyskland,
Danmark, Norge, Polen,
Israel, Singapore, USA
og Japan.

Norge, Sverige, Danmark,
Tyskland, Polen, Tyrkia og
Sveits.

Canada, Frankrike, Kina,
Taiwan, Singapore og SørKorea.

Norge, Sverige, Danmark
og Finland.

Norge,Tyskland og Østerrike.

Scanmatic
116 ansatte

Arendal

Hovedkontor: Arendal
Norge og Sverige.

LAND

ANSATTE

Norge

688

Thailand

13

India

222

Malaysia

10

Tyskland

204

Brasil

8

Kina

193

Mexico

8

Canada

146

Israel

7

Storbritannia

137

Finland

6
6

Spania

97

Singapore

Polen

86

Italia

4

Frankrike

84

Japan

4

USA

75

Russland

3

Romania

72

Sør-Korea

2

Sverige

53

Tyrkia

1

Danmark

50

Østerrike

1

Sveits

18
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Visjon og verdier

ARENDALS FOSSEKOMPANI skal skape varige verdier
 jennom langsiktig og aktiv utvikling av virksomhetene
g
vi eier.
Vi investerer og eier industrivirksomheter som gjør e nergi
fra fornybare kilder mer anvendelig og tilgjengelig, og som
bidrar til en mer bærekraftig r essursutnyttelse. Med utgangspunkt i vår i ndustrielle og finansielle kompetanse investerer
vi i teknologi- og energibaserte virksomheter som gjør det
grønne skiftet mulig.

Arendals Fossekompanis bidrag og oppdrag
beskrives med følgende s etning:

DEVELOPING
BETTER COMPANIES

VERDIER

Samarbeids
orientert
Vi utvikler våre virksomheter i
samarbeid med omverdenen og
våre partnere.
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Langsiktig
Arendals Fossekompani
representerer 124 års industri
historie. Vi utvikler våre 
virksomheter i et bærekraftig
og langsiktig perspektiv.

Handlekraftig

Ansvarlig

Vi viser evne, energi og
motivasjon til å gjennomføre
våre satsninger.

Arendals Fossekompani
handler etisk og forsvarlig i alle
sammenhenger. Vi utvikler våre
virkshomheter bærekraftig.

ARENDALS FOSSEKOMPANI
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Arendals Fossekompani er et
resultat av bærekraftige valg
gjennom generasjoner.

I MER ENN 100 ÅR har vår vannkraft
blitt brukt til å bygge norsk industri
og norske lokalsamfunn. Samtidig
har kompetansen, kapitalen og ingeniørkunsten fra kraftproduksjonen
lagt grunnlaget for at vi i dag eier selskaper med teknologi og løsninger
som bidrar til et grønt skifte i hele
verden.
Vi leverer fortsatt ren energi, men vi
bidrar også positivt til miljøet utover
vannkraftproduksjon. Våre selskaper
hjelper kunder utnytte sine ressurser
på en mer bærekraftig måte og leverer
teknologi, systemer og løsninger som
gjør energi fra fornybare kilder stadig
mer tilgjengelig og anvendelig.
Ved å utvikle bærekraftige løsninger og produkter sikrer vi langsiktig
verdiskaping for aksjonærer, ansatte
og samfunnet.
For oss handler ikke det grønne
skiftet om en megatrend, det handler
om hvor vi kommer fra og hvem vi er. I
Arendals Fossekompani forvalter vi en
stolt arv basert på utnyttelse av fornybare naturressurser som også tilhører
generasjonene etter oss.

FNS BÆREKRAFTMÅL

Arendals Fossekompani har tatt mål
av seg til å tydeliggjøre og synliggjøre arbeidet innen bærekraft og
samfunnsansvar. Vi skal synliggjøre
det historiske eierskapet til fornybar
energi og bærekraftige løsninger, og
vise hvordan vi bidrar til å nå FNs bærekraftmål for 2030.
FNs bærekraftmål består av 17
hovedmål med en rekke undermål.
Noen selskaper velger seg ut mange
av målene, noen velger til og med alle.
Arendals Fossekompani har valgt å
fokusere på de to bærekraftmålene
som rommer virksomheten til de fleste
av våre selskaper – og hvor vi tydeligst
kan gjøre en forskjell.

Ren energi har en tett kobling
til Arendals Fossekompanis
historiske rolle og selskaper
vi investerer i. M
 ålet om
tilgang til pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til en
overkommelig pris for alle,
sitter i ryggraden vår. Vi bidrar
gjennom å produsere ren
energi, og ved å hjelpe andre
energiprodusenter til å få mest
mulig ut av ressursene sine.

Vår historie handler også om
innovasjon og infrastruktur.
Vi bygget infrastruktur
for kraftproduksjon og
-distribusjon allerede tidlig på
1900-tallet. Og vi har spilt en
viktig rolle i et samspill som
utløste et industrieventyr i
Norge. I dag er vi en global
leverandør av teknologi,
systemer og løsninger for
elektrisk infrastruktur, for
veinettet og for bygg- og
anleggssektoren.

I TILLEGG TIL å være morselskap til våre
datterselskap, har vi en tradisjonsrik
vannkraftproduksjon, og eier flere
eiendomsprosjekter som Gullknapp
Aerial Center og Bryggebyen Vindholmen. For disse virksomhetene vil
vi også prioritere tiltak og rapportering for bærekraftmål 5: Likestilling
mellom kjønnene og bærekraftmål
8: Anstendig arbeid og økonomisk
vekst. Disse målene er i samsvar med
våre verdier og vår arbeidsform.

FOR AFK MORSELSKAP PRIORITERER VI OGSÅ
FØLGENDE BÆREKRAFTMÅL:

Arendals Fossekompani
støtter like muligheter,
like rettigheter og lik
behandling for alle
ansatte, uavhengig av
kjønn.

Arendals Fossekompani
støtter og bidrar til at
våre ansatte og under
leverandører skal ha
anstendig arbeid, like
muligheter, rettferdig
behandling og et trygt
arbeidsmiljø.

DEVELOPING BETTER COMPANIES
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FNs bærekraftmål
TEKNOLOGI

KRAFTVARME

SEKTOR

ENERGI

HOVEDKONTOR

SPANIA

ANTALL ANSATTE

97
% KVINNER

16
LAND

1

REN ENERGI
FOR ALLE

Cogen Energia sin forretningsmodell bidrar
til en renere energimiks gjennom effektiv
utnyttelse av gass som energikilde for
produksjon av elektrisitet, og desentralisert
energiforsyning til industrielle kunder. Dette
medfører reduserte utslipp sammenlignet
med andre gassbaserte teknologier. Kraftvarme øker industriens konkurranseevne,
fremmer energisparing, reduserer CO2-utslipp og skaper arbeidsplasser og vekst –
som alle er nøkkelord for EU sin energi- og
miljøpolitikk. Kraftvarme har muligheten til
å oppnå alt dette til en lavere kostnad enn
alternativene. Energien genereres effektivt
på den plassen hvor energien skal brukes,
og man unngår derfor transport- og distribueringstap. Cogen bidrar til FNs bærekraftmål 7 ved å redusere CO2-utslippene,
ved å investere i å øke energieffektiviteten
i sine anlegg, ved å sørge for at effektive,
fornybare og ikke-forurensende forretningsstrategier er en viktig del av Spania sin
industri.
I tillegg bidrar Cogen sine kraftvarmeanlegg, som har en integrert behandling
av slam, til at svært forurensende avfall
elimineres og at organisk gjødsel med høy
kvalitet produseres, noe som bidrar til å
skape flere arbeidsplasser. Cogen kontrollerer utslipp og lukt i henhold til gjeldende
miljøbestemmelser.

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Cogen eier og drifter desentraliserte
gassvarmekraftanlegg som bidrar til effektiv
distribusjon av energi til lokale industribedrifter, og regulerbar kraft i det spanske
kraftmarkedet. Selskapet er dedikert til
kontinuerlig å forbedre effektiviteten i anleggene gjennom sine operasjoner og gjennom
investering i effektiv teknologi. Cogen
bidrar til FNs bærekraftmål 9 ved å ha egne
retningslinjer og prosedyrer som Cogen og
deres samarbeidspartnere må følge, og som
er i samsvar med det å drive en bærekraftig virksomhet. Cogens retningslinjer for
samarbeid med selskaper sier i punkt 2.1:
«Cogen forplikter seg til å redusere avfallet
ved å optimalisere egne prosesser». Cogen
har en egen innkjøpsprosedyre. I prosessen
med å evaluere og velge leverandører tar
Cogen hensyn til leverandørenes integrerte retningslinjer for kvalitetssikring, samt
HMS-tiltak på arbeidsplassen. Cogen har
følgende sertifiseringer: UN-EN-ISO 9001- ,
UN-ISO-14001- og OHSAS 18001.
Cogen fremmer fordelene med kraftvarme
og behovet for lovverk som oppmuntrer til en
industrialisering av fornybar energi-sektoren. Cogen sitter i styret og reguleringskomiteen til «Spanish Cogeneration Association
(ACOGEN)».

MENNESKERETTIGHETER

Cogen har gjennom egne retnings
linjer forpliktet seg til å støtte menneskerettighetene, arbeidstakerrettighetene og å ha et godt forhold til sine
ansatte. I 2017 forhandlet Cogen med
de ansattes tillitsvalgte i utarbeidelsen av selskapets etiske retningslinjer,
prosedyrer vedrørende klager, varsel
rapportering, og prosedyrene for forebygging av og behandling av seksuell
trakassering i selskapet. Cogen jobber
for å unngå all form for diskriminering, å tilby fleksible arbeidstider, og
å ivareta ansattes helse.
Ansatte har alle muligheter til å
rådføre seg dersom det er spørsmål
eller tvil knyttet til noen av prosedyrene. Det er etablert en direkte
kommunikasjonskanal slik at de ansatte kan rapportere mulige brudd
på selskapets etiske retningslinjer. I
tillegg har Cogen utvelgelsesprosesser som sikrer habilitet, legitimitet og
ikke-diskriminering.
Arbeidstakerne i Cogen er preget av
variert alder og et mangfold av nasjonaliteter. En fellesnevner er lang fartstid i selskapet.
I det videre arbeidet innen dette
området planlegger Cogen å opprettholde nåværende retningslinjer for tiltak, implementere forbedringer og øke
engasjementet. Cogen vil tilpasse seg
alle eventuelle endringer i lovverket på
dette området. I 2020 ønsker Cogen å
bli med i FNs Global Compact.
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG
SOSIALE FORHOLD

Cogen er opptatt av å fremme ansattes helse og sikkerhet. Cogen driver
i tråd med spansk lovgivning innen
forebygging av yrkesrisikoer, og arbeidet er forankret i Cogens ledelse
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og implementert i alle aktiviteter og
på alle nivåer i organisasjonen.
Hvert år godkjenner Cogen planen
for forebygging av yrkesrisiko. De viktigste retningslinjene er:
• Cogen gir alle ansatte nødvendige
kurs og den informasjon de trenger for å unngå mulige risikoer på
arbeidsplassen.
• Cogen sørger for et arbeidsmiljø
fritt for trakassering.
• Cogen forplikter seg til et arbeidsmiljø hvor alle ansatte behandles
på samme grunnlag og med respekt
og ydmykhet.
For å oppnå disse målene har Cogen
innarbeidet prosedyrer og retningslinjer er nedfelt i selskapets etiske retningslinjer. Disse omhandler blant
annet klageprosedyrer, varselrapportering, prosedyrer for forebygging
av og behandling av seksuell trakassering, kjønnsbasert trakassering og
diskriminering, samt likestilling. I 2019
deltok samtlige ansatte på kurs i risiko
forebygging, og Cogen mottok en bonus for reduksjonen av antall ulykker
på arbeidsplassen.
PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØ

Cogens retningslinjer for miljø er en
forpliktelse til kunder og til befolkningen. Retningslinjene har som formål å
redusere miljøpåvirkningen, gjennom
ulike forebyggende tiltak før, under
og etter tjenesteleveranser. Cogen
garanterer å overholde alle juridiske
krav på europeisk, nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå, og også de
krav som er oppgitt i kontrakter med
kunder og leverandører. De viktigste
retningslinjene i Cogen sine miljø
retningslinjer er:

DEVELOPING BETTER COMPANIES

• Overholdelse av miljøkrav og
reguleringer.
• Sørge for effektiv kraftvarme.
• Redusere CO2-utslippene.
• Behandling og resirkulering av avfall, batterier og papp.
ARBEID MOT KORRUPSJON

Cogen har både retningslinjer for
samarbeid med andre selskaper, og en
intern etiske retningslinjer, som begge
har som mål å fremme etterrettelighet
og etisk atferd blant ansatte, samt for å
sikre overholdelse av lover og regler. De
viktigste retningslinjene for Cogen sin
antikorrupsjon-retningslinje er:
• De ansatte må utføre det arbeidet de
er ansvarlige for effektivt, og etter
beste evne i henhold til deres stilling.
• Interessene til Cogen sine kunder og
aksjonærer må ha forrang.
• De ansatte må ha en ærlig og u
 partisk
holdning, uavhengig av p
 ersonlige
interesser.
• De ansatte må være lojale mot
selskapet.
• Et bærekraftig miljø.
• Økonomisk åpenhet.
• Ikke-diskriminering.
• Korrupsjon tolereres ikke.
• Samarbeid med myndighetene.
• Beskyttelse av menneskerettighetene.
Etiske retningslinjer spesifiserer et forbud mot å motta gaver til en verdi som
overstiger 150 euro, eller invitasjoner,
reiser og annen form for kompensasjon
fra klienter og leverandører. Cogen har
også interne kontroller, og hvert år blir
selskapet revidert av et eksternt selskap.
I 2019 utarbeidet Cogen en prosedyre for
kjøp fra, evaluering av og godkjenning
av leverandører.
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TEKNOLOGI

INDUKSJONSVARME

SEKTOR

ENERGI

HOVEDKONTOR

NORGE

ANTALL ANSATTE

1068
% KVINNER

15
LAND

22

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

EFD Induction har alltid ligget i forkant
av den teknologiske utviklingen og er en
disruptiv aktør innen sin bransje. Selskapet jobber hele tiden aktivt med innovativ
applikasjonsutvikling, og arbeider systematisk med videreutvikling av høykompetanse
innen flere fagfelt, som for eksempel
elektronikk og metallurgi. EFD Induction
er en kunnskapsbedrift med uovertruffen
ekspertise og erfaring, og dyktige og engasjerte medarbeidere er selskapets største
ressurs.
EFD Induction samarbeider tett med
kunder for å utvikle spesielt tilpassede
varmeløsninger som gjør dem i stand til å
utnytte sitt eget potensial på best mulig
måte. EFD Induction lanserte nylig et nytt
kontrollsystem som er tilpasset Industri 4.0.

ANSVARLIG FORBRUK
OG PRODUKSJON

Induksjon er en miljøvennlig teknologi, og E
 FD
Inductions produkter bidrar til høy energiutnyttelse, minimal forurensning og rasjonell
produksjon. Selskapets induksjonsvarmeløsninger erstatter som regel mindre miljøvennlige
varmemetoder, som for eksempel gassflamme
eller ovner.

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

EFD Induction ønsker å bidra til å stoppe
klimaendringene ved å tilby m
 iljøvennlige
varmeløsninger til både små og store
produksjonsbedrifter verden over.

ANSTENDIG ARBEID OG
ØKONOMISK VEKST

Selskapets etiske retningslinjer omhandler
blant annet arbeidstakerrettigheter, og
omfatter HMS, kommunikasjon, forbud
mot barnearbeid, ansettelsesforhold, like
rettigheter og muligheter for begge kjønn,
og forbud mot all form for diskriminering på
grunn av etnisitet, kjønn, seksuell legning,
nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge,
språk, religion, nedsatt funksjonsevne, med
mer.

MENNESKERETTIGHETER

Retningslinjene relatert til menneske
rettigheter er behandlet i selskapets etiske
retningslinjer, som bygger på de ti prinsippene som er nedfelt i FNs Global Compact.
Det innebærer blant annet at virksomheten
støtter, respekterer og verner om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
Dette gjelder sivile, politiske, økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter.
Retningslinjene inkluderer et generelt
forbud mot innkjøp av komponenter som
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inneholder materialer som bidrar til finansiering av makthavere som systematisk bryter grunnleggende menneskerettigheter. I
tillegg har konsernet synliggjort det verdigrunnlag som virksomheten har vært tuftet
på siden starten, gjennom å formulere og
fokusere på verdiene «respekt, pålitelighet,
samarbeid og engasjement». Særlig er betydningen av «respekt» viktig i relasjon til
menneskerettighetene. I begrepet ligger
en forutsetning om at EFD Induction behandler alle mennesker, internt så vel som

eksternt, med respekt og at selskapet
til enhver tid opptrer med integritet.
«Integritet» defineres som det å opptre
ærlig og rettferdig i alle sammenhenger.
Verdigrunnlaget ble definert gjennom en godt forankret intern prosess i 2015, mens arbeidet for å øke
bevisstheten om selskapets verdier er
en kontinuerlig prosess. De etiske retningslinjene er oversatt til fem lokale
språk (fransk, tysk, r umensk, kinesisk
og norsk), i tillegg til engelsk.
EFD Inductions etiske retnings
linjer definerer forventningene til
etisk handlemåte blant alle ansatte.
Målet er å sikre at ansatte på alle nivåer i organisasjonen opptrer i samsvar
med gjeldende lover og etiske standarder slik det forventes av en leverandør
i verdensklasse. Det er implementert
retningslinjer for varsling hvis ansatte
blir oppmerksomme på forhold som
ikke er i tråd med gjeldende regler.
Ledelsen er ikke kjent med at det
har skjedd brudd på menneske
rettighetene i noen av konsernets
virksomheter globalt. Selv om alle
ansatte globalt har fått en innføring
i 
retningslinjene som gjelder for
akseptabel oppførsel i alle relasjoner
eksternt og internt, er arbeidet med
å videreutvikle en kultur på dette
grunnlaget på ingen måte avsluttet.
Selskapets ledere på alle nivåer har en
løpende forpliktelse til å promotere
selskapets verdigrunnlag og å u
 tøve
sitt lederskap i tråd med vedtatte
retningslinjer. Blant annet vil alle
nye ansatte få en grundig innføring
i selskapets retningslinjer på dette
området som en del av et obligatorisk
introduksjonsprogram.

mert om forhold som påvirker arbeids
situasjonen, intern kommunikasjon
på tvers av selskaps- og landegrenser,
forbud mot barnearbeid, kvalitetssikring av prosedyrer for ansettelser
og kontrakter, instrukser for jevnlige
utviklingssamtaler med nærmeste
overordnede og like rettigheter og
muligheter for begge kjønn. Det er
også forbud mot noen form for diskriminering på grunn av etnisitet, kjønn,
seksuell legning, nasjonal opprinnelse,
avstamning, hudfarge, språk, religion
eller nedsatt funksjonsevne, med mer.
I løpet av 2019 hadde konsernet åtte
arbeidsrelaterte ulykker som resulterte
i skader med fravær. Skadene fant sted
i datterselskaper i Frankrike, USA,
Thailand og India. Ingen av s kadene
var av permanent karakter. Totalt var
det 74 fraværsdager på grunn av disse skadene. Tilsvarende tall i 2018 var
fem skader og 53 fraværsdager. LTI
(H-verdi= antall skader med fravær per
1 million arbeidstimer) ved utgangen
av 2019 var 3,4, opp fra 2,4 foregående
år. Korrigerende tiltak blir systematisk
igangsatt ved skader.
Ledelsen i alle selskaper har i
oppgave kontinuerlig å følge opp
og rapportere sykefravær og skader.
Konsernets datterselskaper har etablert
helse, sikkerhet og arbeidsmiljøutvalg,
samt samarbeidsorganer som møter
alle krav i nasjonale lover og reguleringer.
I 2018 ble lederutviklingsprogrammet for topp- og mellomledere, som
startet i Europa i 2016, videreført
med deltakelse fra ledere også i Asia
og Nord-Amerika. Programmet vil
fortsette i 2020.

ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG
SOSIALE FORHOLD

Selskapene i EFD Induction leverer
miljø
vennlig teknologi innenfor
induksjonssegmentet til industrielle
aktører. Våre produkter og tjenester bidrar til høy energiutnyttelse, minimal
forurensning og rasjonell produksjon
hos våre sluttkunder. Induksjon som
varmeteknologi i industrien, erstatter ofte andre mindre miljøvennlige
varmemetoder, som for eksempel
gassflamme. Ved induksjon oppstår
varmen inne i materialet som skal
varmes, og varmen kan kontrolleres
med stor nøyaktighet. Det muliggjør
at minimal energimengde kan benyttes for å oppnå ønsket varmeprofil.

Overordnede retningslinjer for
arbeidstaker
rettigheter og sosiale
forhold er inntatt i selskapets etiske
retningslinjer, som blant annet baseres på den Internasjonale Arbeids
organisasjonens (ILO) fundamentale
prinsipper om sosiale rettigheter og
anstendige arbeidsforhold.
Konsernet har utarbeidet en rekke interne regler og retningslinjer
for forholdet til ansatte. De samlede
retningslinjer omfatter forhold som
HMS-arbeid, samarbeidsorganer og
ledelsens plikt til å holde ansatte infor-

PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØ

DEVELOPING BETTER COMPANIES

Siden varmen utvikles inne i materialet, blir også varmespredningen til
omgivelsene minimert, noen som er til
fordel for operatørenes arbeidsmiljø.
Selskapets etiske 
retningslinjer
inneholder blant annet Risiko
konvensjonens erklæring om bære
kraftig utvikling, og selskaper og
ansatte i konsernet er forpliktet til å
hensynta og vise omsorg for det ytre
miljø. Den norske delen av konsernet
tilbyr sine ansatte gratis ladestasjoner
for elbiler, og oppfordrer ansatte til
bruk av sykkel til og fra arbeid.
Virksomheten i konsernet innebærer
en minimal risiko for forurensning av
det ytre miljø. Når en slik risiko eksisterer, har det blitt iverksatt tiltak i henhold til krav i nasjonale lover og forskrifter for å begrense mulige negative
konsekvenser for miljøet. Ledelsen i
datterselskapene i konsernet er forpliktet til kontinuerlig å følge opp at alle
ansatte opptrer i henhold til selskapets
verdigrunnlag, som blant annet innebærer respekt for miljøet.
ARBEID MOT KORRUPSJON

Selskapets etiske retningslinjer inneholder regler som skal forhindre at
ansatte eller datterselskaper i konsernet skal bli innblandet i noen former
for korrupsjon. Korrupsjon hindrer en
sunn og rettferdig utvikling av samfunn og organisasjoner, og konsernet
har innført nulltoleranse for å gi eller
motta alle former for bestikkelser. Konsernet har også innført regler mot å
gi eller motta gaver som overstiger en
verdi på 40 euro.
Gjennom ledersamlinger og interne retningslinjer blir det satt søkelys
på at alle former for korrupsjon skal
bekjempes. Alle selskapets ledere er
videre forpliktet til å påse at ansatte
opptrer i tråd med reglene for å gi og
motta gaver, reiser og andre ytelser,
samt tydelig å ta avstand fra smøring
og bestikkelser.
I 2019 har EFD Inductions arbeid
med synliggjøring av selskapets verdier fortsatt, og det skapes kontinuerlig større oppmerksomhet i alle deler
av konsernet om hva det innebærer å
videreføre selskapets verdigrunnlag.
Dette arbeidet er av en slik karakter at
det må foregå kontinuerlig, ikke minst
ved å gi nyansatte en grundig innføring
i selskapets holdning til korrupsjon og
øvrige etiske retningslinjer.
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NSSLGlobal følger ISO14001:2015, et
miljøstyringssystem som sikrer en bære
kraftig forretningsvirksomhet. I 2019
implementerte selskapet følgende tiltak for
å støtte FNs bærekraftmål 7:
• Gratis ladning av el-biler for å oppmuntre de ansatte til å kjøpe elektriske/
nullutslippskjøretøyer.
• Erstatning av all belysning i hoved
kvarteret til selskapet i Storbritannia med
energieffektive lyssystemer, inkludert
bevegelsessensorer.
• Introduksjon av «Bærekraft i prosjekter» i
alle prosjekters livssyklus.
• Markedsføring av sykkel som transportmiddel, inkludert sykkelparkering og
dusjfasiliteter.
• En bærekraftsvurdering og -plan for alle
prosjekter, inkludert en grønn strategi
(grønn ICT livssyklus).
Styringsgruppen for virksomhetsstrategi vil
diskutere tilleggsinitiativer, inkludert tredjeparts partnere.

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

NSSLGlobal går gjennom sitt forbruk og
nødvendigheten av fossilt brensel i virksomheten. Dette inkluderer brukseffektivitet av
lys og elektrisk utstyr. NSSLGlobal fortsetter å investere i å forbedre integreringer
av kommunikasjonssystemer i interne
systemer, for eksempel installering av
videokonferanser for å redusere antall forretningsreiser på tvers av de internasjonale
kontorene, og med kunder. NSSLGlobal sin
FoU-avdeling arbeider med å forbedre interne fjernstyrings- og rapporteringsverktøy,
og med utvikling av ekstern diagnostikk- og
vedlikeholdsprogramvare på det kunde
leverte utstyret. Det vil kunne gi raskere
responstid og redusert opphold på stedet/
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fartøyet ved globale felttjenesteinngrep, noe
som reduserer selskapets karbonavtrykk.
NSSLGlobal sin teknologi «Ocean Dynamics» hjelper maritime kunder og offshorekunder med å sikre at skipene kjører med
optimal ytelse, inkludert energieffektivitet,
samt beskyttelse av miljøene de opererer
i, eksempelvis kollisjonshåndtering for
fartøy for mannskapsoverføring til offshore
vindturbiner.
NSSLGlobal fortsetter å ha fokus på
forsyningskjeden og viktige forsvarskunder
og maritime kunder, i tillegg til å fremme
innovasjon og øke bevisstheten rundt kommunikasjonsutstyr og nødvendige ressurser
for store og små driftsmiljøer, og hvordan
dette kan bli påvirket av klimaforandringene. Gitt kundenes langsiktige investeringer
i NSSLGlobal sine programmer og behovet
for robusthet og leveranseforsikring, så vil
motstandskraft mot klimaforandringene
være et kontinuerlig tema for selskapets
FoU-eksperter.
Når det gjelder forbedringer av programmer og forlengelse av deres levetid, har
NSSLGlobal erfaring med å veilede kunder
med innovasjon og teknologi. Selskapet har
også erfaring med leveranser som sikrer
bærekraftig drift, noe som gir nødvendige og
målbare fordeler for selskapets og kundenes
påvirkning på miljøet.

FRED OG
RETTFERDIGHET

FNs bærekraftmål 16 er fundamentet i
det arbeidet NSSLGlobal gjør for forsvarsog sikkerhetskunder blant myndigheter
(f.eks. UK MOD og det Danske Forsvaret),
i fredsbevarende arbeid, utsendelser og
beskyttelse av nasjoners eiendeler, og ved
å skape stabilitet over landegrenser, levere
humanitær hjelp og katastrofe- eller konflikt
lindring – noe som inkluderer støtte til fjern
kommunikasjonsbehov for kunder som FN,
Røde Kors og Oxfam).

MENNESKERETTIGHETER

NSSLGlobal arbeider for å overholde
alle gjeldende lover og regler knyttet
til menneskerettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. NSSLGlobal
erkjenner hvilken rolle selskapet har
for å overholde menneskerettighetene,
enten det er på arbeidsplassen, gjennom leverandører eller i forholdet til
selskapets kunder, inkludert juridiske forpliktelser vedrørende Modern
Slavery Act 2015.
NSSLGlobal overholder Modern
Slavery Act 2015 sine seks prinsipper.
Og NSSLGlobal sitt innkjøpsteam er
klar over implikasjonene av Modern
Slavery Act i deres kjøpsbeslutninger.
Leverandørspørreskjemaet er utvidet
til å omfatte spørsmål om slaveri og
menneskehandel, samt generell forretningsetikk. NSSLGlobal har inkludert menneskerettigheter som et tema
i risikoanalyser for å sikre at det jevnlig
blir revidert som et tema av ledelsen.
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG
SOSIALE FORHOLD

NSSLGlobal har retningslinjer vedrørende HMS, antibestikkelse, forretningsintegritet og korrupsjon, i tillegg
til trakassering og diskriminering på
arbeidsplassen, religion, likestilling og
mangfold. NSSLGlobal ønsker å være
en rettferdig arbeidsgiver med integritet. Selskapet forventer det samme
av kunder, samarbeidspartnere og i
forsyningskjeden. For å støtte dette
opprettet NSSLGlobal i 2019 en egen
styringskomité for forretningsintegritet. Den skal sørge for etisk atferd
som en kjerneverdi i all nåværende
og fremtidig forretningsvirksomhet.
NSSLGlobal sin forpliktelse til å være
en rettferdig arbeidsgiver, kunde og
leverandør er godt forankret i toppledelsen. Målet er å sikre at alt arbeid
er i tråd med relevant lovverk og at
arbeidsrettighetene til de ansatte følges. Selskapet har flere retningslinjer
som sikrer vern mot diskriminering

og trakassering, uansett kjønn, religion, tro, seksuell legning, politisk eller
filosofisk ståsted. Ansvaret ligger hos
HR-avdelingen, med tydelig støtte fra
ledelsen. Det skal være lav terskel for
å ta opp problemstillinger knyttet til
dette temaet med HR-avdelingen.
NSSLGLobal ønsker å øke bevisstheten rundt arbeidsrettigheter og menneskerettigheter både i selskapet og
ellers i forsyningskjeden gjennom kurs
og aktiviteter for alle ansatte. Alle ansatte skriver under på selskapets lover,
regler og retningslinjer.
PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØ

Ledelsen og de ansatte forplikter seg til
å sørge for en bærekraftig utvikling, og
miljøfokus står sentralt i hele virksomheten. NSSLGLobal følger og fremmer
en bærekraftig virksomhetspraksis for
å redusere miljøpåvirkningen fra alle
NSSLGlobal sine aktører. NSSLGlobal
sine retningslinjer tydeliggjør at selskapet vil:
• Overholde alle gjeldene lovverk.
• Sørge for at alle miljørisikoer blir
vurdert, styrt og kontrollert.
• Opprettholde og videreutvikle selskapet på en bærekraftig måte.
• Utdanne, kurse og motivere sine
ansatte til å utføre oppgavene sine
på en miljømessig og bærekraftig
måte.
• Videreføre sin retningslinjer om å
være et bærekraftig og miljøvennlig
selskap for sine kunder og leverandører, og samtidig oppmuntre dem
til en bærekraftig praksis.
• Gjennomgå og revidere års
rapporter.
• Kontinuerlig forbedre selskapets
miljø- og bærekraftsarbeid.
NSSLGLobal bruker ISO14001 og
ISO9001 som styringssystemer for å
hjelpe selskapet å bli mer miljøvennlig,
noe som vil redusere forbruket, avfallet
og kostnadene. ISO14001 øker fokuset
på energieffektivisering.

DEVELOPING BETTER COMPANIES

NSSLGlobal sin retningslinjer på
avfallshåndtering har som mål å redusere mengden av avfall som samles
og sendes til deponi. Alle kontorene
resirkulerer og kildesorterer.
ARBEID MOT KORRUPSJON

NSSLGlobal har en egne etiske retningslinjer på forretningsintegritet,
bestikkelser og korrupsjon. Denne er
basert på UK Bribery Act 2010, samt
gjeldende lovgivning innen området.
Etiske retningslinjer er tilgjengelig for
alle ansatte på selskapets intranett, og
de gjennomgås for alle ved ansettelse og i kurs. De etiske retningslinjene
gjelder også for alle kunder og leverandører til selskapet.
Selskapets forretningsavtaler inkluderer bestemmelser om bestikkelser og
korrupsjon.
De etiske retningslinjene er godt forankret i toppledelsen, som gjennomgår
jevnlige oppfriskningskurs innen emnet med sine ansatte. NSSLGlobal har
en styringskomité for forretningsintegritet som møtes hvert kvartal for å
diskutere etiske retningslinjer, eventuelle nye lovgivninger, mulige scenarioer, risiko- og sårbarhetsanalyser og
utviklingskrav. Selskapet oppdaterer
og utvikler hele tiden sine prosedyrer
for håndtering av kunder og leverandører for å sørge for at selskapets etiske
retningslinjer følges. Forretningsetikk
står på dagsorden til styret og ledelsen.
Det har i 2019 ikke vært noen aktiviteter som strider mot selskapets etiske
retningslinjer.
NSSLGlobal har påbegynt en
gapsanalyse og et grunnleggende arbeid for å bli sertifisert etter
ISO44001:2017. Denne akkrediteringen
har fokusområdene på tillit og integritet og sikrer systemer og prosesser for
å støtte positive samarbeidsrelasjoner
og unngå korrupsjon.
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Powel har gjennom tiår levert programvare
som gir produsenter av fornybar energi
mulighet for å utnytte sine energiressurser
optimalt. Videre sikrer Powels løsninger
dokumentasjon og drift av kraftnettet, hvilket er avgjørende for en robust og effektiv
energiforsyning. Powel leverer programvare
som gir kraftprodusenter prognoser på
tilgjengelig vann i deres magasiner, oversikt
over hvordan de kan optimere kjøringen
av vannkraftverk og verktøy for å operere i
kraftmarkedene. De siste årene er porteføljen styrket betraktelig, slik at også andre
energikilder som kraftprodusentene har tilgjengelig, kan kombineres og optimeres. I en
tid der nye, fornybare energikilder som sol
og vind tas i bruk i stadig større grad, er det
avgjørende med IT-systemer som raskt kan
beregne endringene i kraftproduksjonen,
og sikre at den enkelte kraftprodusent kan
tilpasse seg og utnytte sine ressurser, slik
at kraftproduksjonen er stabil og tilpasset
behovet i samfunnet til enhver tid.
Powel har en sterk posisjon blant nordiske
energidistributører. Ved å hjelpe nettselskap
til å dokumentere, drifte, vedlikeholde og
oppgradere kraftnettet, bidrar Powel til å sikre at energiforsyningen er robust og driftes
med minst mulig energitap i nettet. Samtidig
som Powel i dag leverer kritisk programvare
for nettselskapene, arbeides det kontinuerlig med å se på hvordan selskapets software
bør tilpasses en fremtidig kraftforsyning
som i enda større grad er basert på ikke-
fleksible, fornybare energikilder.
Powel deltar i en rekke innovasjonsprosjekter som fokuserer på lokale energimarkeder. Løsningene som utvikles i disse
prosjektene, skal både akselerere overgangen til mer fornybar energibruk, og redusere
behovet for oppgradering og utbygging
av eksisterende strømnett. Slike lokale
energisystem krever både lokal, miljøvennlig
energiproduksjon, et fleksibelt energiforbruk
og muligheter for lokal energilagring.

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Powel satser på digitalisering av anleggsbransjen, og er en stor leverandør av
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verktøy som muliggjør modellbasert prosjekt
gjennomføring for infrastrukturutbygginger,
samt vann- og vindkraftverk. Feilbygginger i
infrastrukturprosjekter er en betydelig kilde
til unødvendige utslipp, som følge av at ting
må gjøres om igjen. Modellbasert prosjektgjennomføring sikrer et godt underlag av
plandata, og gjør at det som skal bygges,
bygges rett første gang. Videre bidrar Powels
portefølje for entreprenører til optimalisering
av ressursbruk og prosjektgjennomføring,
samt redusert transportbehov i det enkelte
utbyggingsprosjekt. Et kjennetegn ved selskapets innovasjonsprosjekter, er svært tett
samarbeid med utvalgte kunder – gjennom
såkalt co-creation – hvilket er avgjørende for
å sikre at nye produktløsninger gir reell verdi
til kundene.

MENNESKERETTIGHETER

Powel skal drive sin virksomhet i
tråd med menneskerettighetene, og
fremme anerkjennelsen av verdighet
og rettigheter for alle mennesker.
Powels etiske retningslinjer setter tydelige krav til at forretningen må være
i samsvar med alle gjeldende lover og
regler i alle land der Powel opererer,
og at diskriminering på bakgrunn
av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning ikke skal finne sted på
arbeidsplassen eller ved ansettelser.
Powels etiske retningslinjer beskriver
varslingsordninger og rutiner for oppfølging av varsling om diskriminering
på arbeidsplassen
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG
SOSIALE FORHOLD

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

Powel tilbyr systemer for dokumentasjon av
vann- og avløpsnettet, samt for detektering
av lekkasjer og planlegging av fornyelse og
utvidelser. Dette bidrar til å sikre at vann og
avløpsvann transporteres trygt, og det sikrer
at man unngår oversvømmelser og sløsing
med vann- og energiressurser.

BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

Powel deltar i en rekke innovasjonsprosjekter
med fokus på smarte lokalsamfunn og økt
bruk av lokale fornybare ressurser, hvilket
bidrar til elektrifisering, fornybar energibruk
og redusert behov for ny utbygging i kraftnettet.

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

Powel opererer basert på egne retningslinjer
for miljø, og skal måle energibruk og utslipp
fra reiser for å redusere negativ miljø
påvirkning fra virksomheten. Selskapet har
også en klar strategi om stadig vekst i tilbudet av skytjenester (cloud computing), hvilket
anses å være den mest energieffektive måte
å implementere og bruke programvare på.

Powel skal sikre at alle ansatte har
organisasjonsfrihet og rett til felles og
individuelle forhandlinger om lønn
og arbeidsforhold. Powels ansatte
skal være representert i styrearbeid og
sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet
gjennom konserntillitsvalgtordningen, samarbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og konsernsamlinger. Powel er
en mangfoldig bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet,
religion eller seksuell legning ikke skal
finne sted på arbeidsplassen eller ved
ansettelser.
Antall ansatte i konsernet ved utgangen av 2019 var 376. Hovedtyngden
av de ansatte er sivilingeniører og
ingeniører med erfaring fra energibransjen og IKT. Selskapet investerer
kontinuerlig i kompetanseutvikling
på flere nivåer i konsernet. Selskapets
arbeidsmiljø ansees å være godt.
Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten. I tillegg gjennomføres en 6Q-undersøkelse jevnlig,
som gir tilbakemelding til ledere på
utvikling i de enkelte avdelingene.
Powel er en IA-bedrift.

Totalt sykefravær i 2019 utgjorde 2,6
prosent, hvorav korttidsfraværet utgjorde 1,5 prosent og langtidsfraværet
utgjorde 1,1 prosent. Selskapet jobber
kontinuerlig sammen med bedriftshelsetjenesten og de ansatte for å se
på årsakene og tilhørende tiltak for å
redusere eller ikke øke sykefraværet.
Konsernet arbeider kontinuerlig
med vurderinger av ansettelses- og
arbeidsmessige betingelser uavhengig av kjønn. Konsernet har som mål
å være en arbeidsplass der det råder
full likestilling mellom kvinner og
menn. Av konsernets 376 ansatte er
293 menn (78 prosent) og 83 kvinner
(22 prosent). Powel sin målsetting er
å ha 30 prosent kvinner innen 2022.
Konsernet har medarbeidere fra 20 forskjellige nasjonaliteter, og man anser
at dette bidrar positivt til utviklingen
i internasjonaliseringen av konsernet. I strategiperioden 2020-2022 har
Powel lansert et HR-program som ledd
i transformasjonen av selskapet. Her
fokuserer selskapet på kompetanseheving, ledelse, styringsprinsipper og
kultur.
PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØ

Powel skal aktivt jobbe med å minske og hindre negativ påvirkning fra
virksomheten på ytre miljø der det er
mulig, og oppfordre kunder og leverandører til det samme. Dette omfatter
ansvaret for innkjøp og bruk av ressurser og materialer i egen virksomhet,
ansvar for livsløpet til innkjøpte og
egne produkter, og ansvar for å ha et
verdikjedefokus i arbeidet med miljø.
Selskapet gjennomfører kildesortering og har tilfredsstillende behandling av avfall for spesialhåndtering,
inkludert retur på data- og annet
elektronisk utstyr. Selskapet har investert i automatisk lysdemping på
kveldstid, og har nedfelt retnings
linjer for reiser, som har som hensikt
å begrense reiseaktivitet.

DEVELOPING BETTER COMPANIES

Gjennom energisparende tiltak, er energiforbruket redusert med 10 prosent
gjennom 2019. Antall reiser er redusert
det siste året. Selskapet oppfordrer til å
tenke alternative muligheter for å holde
møter, samtidig som dette ikke får gå
utover forretningen og kontakt med
kunder. Powel har som ledd av strategiprosessen høsten 2019 innført en ny
KPI på bærekraft med målsetting om
5 prosent årlig reduksjon i utslipp fra
reiser og energibruk ved våre kontorer.
ARBEID MOT KORRUPSJON

Anti-korrupsjonsarbeid er viktig for å
øke bevisstheten om hva korrupsjon
er, og i hvilke situasjoner en må være
ekstra påpasselig på å følge lovverkets
krav. Powel skal arbeide aktivt for å
bekjempe alle former for korrupsjon.
Konsernets ansatte skal opptre i tråd
med konsernets retningslinjer for å gi
og motta gaver, reiser og andre ytelser,
og tydelig ta avstand fra alle former for
smøring og bestikkelser. Powel skal
ha varslingsordninger og rutiner for
å håndtere varsling og mistanker om
korrupsjon i egen virksomhet.
Powels etiske retningslinjer, som alle
ansatte er pliktet til å etterfølge, nevner
reglene for antibestikkelse, fasilitering
og hva som er tillatt og ikke tillatt i henhold til kundearrangementer eller gaver. For å sikre implementeringen av
tydelige regler for hva som er akseptabelt av gaver, reiser og ytelser, har alle
ansatte skrevet under på at de har lest
og forstått Powels etiske retningslinjer.
Powel ble i 2019 sertifisert for ISO
27001 Informasjonssikkerhet. Powel har
i 2019 etablert en egen KPI for sikkerhet.
Målinger omfatter hele organisasjonen
og kategoriseres etter bedriftens evne
til å håndtere og måle sikkerhetsforbedrende arbeid, samt å overvåke og
mitigere eventuelle sikkerhetshendelser
eller trusler. KPI-en er vedtatt og i drift.
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Scanmatic leverer det nasjonale overvåkingssystemet for deteksjon og varsling
av radioaktiv stråling for Statens strålevern
i Norge og Strålsäkerhetsmyndigheten i
Sverige. Dette systemet består av flere titalls
målestasjoner i begge land, som vil oppdage
endringer i radioaktivitetsnivået umiddelbart, og således være viktig for å verne
menneskers helse mot konsekvensene av
radioaktiv stråling.

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTRUR

Scanmatic leverer innovative instrumenterings- og automasjonsløsninger for
infrastruktur innen samferdsel og energi
produksjon, som bidrar til betydelig energieffektivisering, bedre kapasitetsutnyttelse
og økt oppetid og tilgjengelighet.

LIV UNDER
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REN ENERGI
FOR ALLE

Scanmatic leverer instrumenterings- og
automasjonssystemer til vannkraft
produsenter i Norge og Sverige som bidrar
til bedre produksjonsplanlegging og sikrere
elforsyning. Eksempler er hydrologiske og
meteorologiske målesystemer som over
våker magasinvannstand og fremtidig tilsig,
damsikringssystemer som kontinuerlig overvåker tilstand og belastning på d
 emninger,
og automatiske reguleringssystemer for
minstevannføring som sikrer bærekraftig
forvaltning av regulerte vassdrag. I tillegg
jobber selskapet med instrumenterings
systemer for kraftproduksjon fra vind og sol.

ARENDALS FOSSEKOMPANI

Scanmatic leverer det landsdekkende nettet
av automatiske målestasjoner for meteorologi- og klimaovervåking i Norge, Sverige og
Danmark (DNMI, SMHI og DMI), herunder
instrumentering til klimaovervåking på
Svalbard og i Antarktis.

LIV PÅ
LAND

Selskapet leverer skredvarslingssystemer
for vei og jernbane, systemer for luft
kvalitetsmåling i byer og tettsteder, samt
Statens vegvesens komplette nettverk av
vei-værstasjoner, som bidrar til bedre vinter
vedlikehold og økt trafikksikkerhet.

FNs 17 uttalte mål for bærekraft er nedfelt i Scanmatics etiske retningslinjer.
Selskapets retningslinje er å påse at
menneskerettighetene som definert i
FNs verdenserklæring ivaretas internt
og av leverandører og kunder. Internt
ivaretas ansatte gjennom balanserte ansettelseskontrakter og årlige
utviklingssamtaler der alle forventninger, rettigheter og plikter diskuteres.
Som systemintegrator jobber selskapet i tett samarbeid med kundene,
og i de fleste tilfeller også underleverandører, og har derigjennom et godt
innblikk. Det er etablert effektive varslingsrutiner for avvik og observasjoner.
Leverandører blir i tillegg evaluert og
godkjent regelmessig av selskapets
innkjøpsavdeling.
Både kunder og leverandører responderer positivt på selskapets fokus
på menneskerettigheter. Det er imidlertid ikke avdekket avvik som resultat
av dette arbeidet.
Selskapet forventer at betydningen
av og fokuset på ESG vil øke fremover,
og har som ambisjon å både systematisere og forankre dette arbeidet ytterligere, både internt i organisasjonen og
mot eksterne.
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG
SOSIALE FORHOLD

Selskapets retningslinje er å påse at
egne ansatte, og ansatte hos leverandører og kunder har rettigheter og sosiale
forhold i henhold til gjeldende lover
og regler.
Scanmatic er en teknologibedrift
med ansatte i Norge og Sverige. De ansatte har høy kompetanse, er attraktive
i arbeidsmarkedet og anses som selskapets viktigste ressurser. Basert på
det anses arbeidstakerrettigheter og
sosiale forhold å være godt ivaretatt.

Organisasjonene er små og oversiktlige, alle kjenner alle og avstanden mellom medarbeidere og ledelse er kort.
Internt ivaretas ansatte gjennom
balanserte ansettelseskontrakter og
årlige utviklingssamtaler der alle gis
anledning til å ta opp alle sider av ansettelsesforholdet. Som systemintegrator jobber selskapet i tett samarbeid
med kundene, og i de fleste tilfeller
også underleverandører, og har derigjennom et godt innblikk. Det er
etablert varslingsrutiner for avvik og
observasjoner. Leverandører blir i tillegg evaluert og godkjent regelmessig
av selskapets innkjøpsavdeling.
I 2019 utgjorde sykefraværet i
Scanmatic konsern 3,8 prosent mot
3,0 prosent i 2018. I 2019 hadde konsernet to arbeidsrelaterte ulykker med
personskade og fravær. Begge ulykkene skjedde i Norge, i datterselskapet
Scanmatic Elektro, i forbindelse med
arbeid i veitunnel. Det er gjennomført
ekstern granskning av begge hendelsene og forbedringstiltak er implementert i henhold til anbefalingene
i rapportene.
Konsernet har sterkt fokus på sikkerhet. Det gjennomføres årlig obligatoriske førstehjelps- og FSE-kurs for alle
ansatte (FSE = Forskrift om sikkerhet
ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Både egne ansatte, kunder og
leverandører responderer positivt på
selskapets fokus på sikkerhet, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Det
er imidlertid ikke avdekket avvik som
resultat av dette arbeidet.
Selskapet forventer at betydningen
av og fokuset på ESG vil øke fremover,
og har som ambisjon å både systematisere og forankre dette arbeidet ytterligere både internt i organisasjonen og
mot eksterne.

DEVELOPING BETTER COMPANIES

PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØ

Store deler av selskapets virksomhet er
nært knyttet til overvåking og vern av
natur og miljø. Selskapet er derfor spesielt opptatt av å begrense og forebygge
forurensing og belastning av miljø som
følge av dets virksomhet.
Dette gjøres blant annet ved å begrense reisevirksomhet i størst mulig grad,
og ved å velge mer energieffektive og
skånsomme transportmidler der bruk
av teknologi ikke kan erstatte reiser.
Selskapets totale kostnader knyttet til
flyreiser er redusert med 15 prosent fra
2018 til 2019, mens billettprisene i samme periode steg med gjennomsnittlig
10 prosent.
Scanmatic har fokus på effektiv og
god kildesortering av avfall, og på holdningsskapende oppførsel og aktivitet
både mot ansatte, kunder og leverandører. Økende fokus på korrekt avfallshåndtering har resultert i redusert
mengde avfall.
ARBEID MOT KORRUPSJON

Konsernet har nulltoleranse for korrupsjon. Ansatte har ikke anledning til å gi
eller ta imot gaver eller ytelser utover
rent symbolske gaver uten kommersiell verdi. Etterlevelse av dette følges
opp ukentlig i alle avdelingsmøter og
ledermøter. I tillegg repeteres selskapets
retningslinjer med eksempler jevnlig i
selskapets ukentlige allmøter. Basert på
tilbakemeldinger og hva som rapporteres i nevnte møter ser vi at bevissthet
har økt på dette området. Det er i 2019
ikke rapportert eller avdekket noen saker som har medført behov for videre
oppfølging. Med bakgrunn i en bevisst
holdning om full åpenhet, og rapportering av alle forhold, er selskapets
arbeidslunsjer og -middager diskutert
og konkludert med å ligge godt innenfor selskapets retningslinjer.

19

MENNESKERETTIGHETER
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REN ENERGI
FOR ALLE

Tekna har alltid vært aktivt involvert i og
tidlig ute med teknologisk innovasjon.
Selskapet utvikler en prosess for å forbedre
tilgjengeligheten av fornybar energi til sluttbruk-applikasjoner i bygninger, transport og
industri. En ny kostnadseffektiv prosess er
utviklet for å produsere silikon-nanopulver
av silisium som brukes i produksjonen av
litium-ion-batterier (LiB). Dette avanserte materialet åpner muligheten for å øke
lagringsevnen til LiB med opptil 60 prosent i
henhold til teoretiske modeller med følgende direkte fordeler:
• Økt lagringsevnen til ren energi (vind
møller, solceller, osv.)
• Redusert volum av råvarer i fremstillingen
av LiB, og dermed også lavere kostnader.
• Øket ytelsesevne for ren energi, som
erstatning for kull og fossilt brensel.
• Redusert globalt forbruk av fossile
brensler.

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Tekna er blant de tre verdensledende
selskapene innen produksjon av pulver for
Additive Manufacturing (AM)/ 3D-printing.
Denne teknologien er blant annet et alternativ for land som er minst utviklet for å
implementere produksjoner i sitt land. AM
krever mindre fysisk infrastruktur, maskiner,
arbeidere og sofistikert forsynings
kjede s ammenlignet med tradisjonelle
produksjonsteknikker som er dyrere og mer
kompliserte. I tillegg til å være mer tilgjengelig, blir AM sett på som en grønn løsning,
ettersom den bruker mindre råvarer og gir
relativt lettere deler, noe som betyr lettere
fly og biler og forbedret drivstofføkonomi.
Tekna ønsker å fremme produksjonen av
pulver for å hjelpe industrien med å utvikle
nye standarder og produktkrav som alternativ til produkter utviklet med tradisjonelle
produksjonsmetoder.

ANSVARLIG FORBRUK
OG PRODUKSJON

Det globale forbruket av materialer har
ekspandert raskt de siste tiårene, og
presserende tiltak er nødvendig for å unngå
overutvinning av ressurser som resulterer i
miljøforringelse. I over 30 år har Tekna vært
en ansvarlig produsent av ledende kvalitetsprodukter. Produksjonsprosessene utviklet
av Tekna har følgende egenskaper:
• Lave karbonutslipp
• Mer enn 95 prosent av gassene som
er involvert i produksjonen av våre
produkter, gjenbrukes i prosessen.
• 100 prosent av strømmen som drifter
anlegg og prosesser er hentet fra vannkraftverk med ren energi.
• Varmen som genereres av plasma
systemene, gjenvinnes og resirkuleres for
å varme opp bygningene.
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ARENDALS FOSSEKOMPANI

Tekna har skapt et arbeidsmiljø som
fremmer mangfold og er fritt for diskriminering og trakassering. Ved å
respektere og verdsette mangfoldet
blant ansatte og Teknas forretningspartnere, stiller selskapet seg bak de
internasjonalt anerkjente menneskerettighetene. Det forventes at ledere
sørger for at alle respekterer disse rettighetene.Retningslinjene som støtter
menneskerettighetene, er inkludert i
selskapets skriv om samfunnsansvar.
Dette dokumentet er tilgjengelig for
alle ansatte i Tekna over hele verden,
og alle nyansatte får dokumentet gjennomgått.
En dokumentert prosedyre for rapportering av diskriminering eller trakassering er tilgjengelig, og alle ansatte
er forpliktet til å bruke denne prosedyren. Ved en eventuell rapportering vil
HR-avdelingen gjøre undersøkelser, og
administrerende direktør skal se gjennom saken innen 60 dager. Ledelsen i
Tekna har ikke opplevd noen brudd på
menneskerettighetene.
En av Teknas viktigste verdier er respekt, som støtter mange aspekter av
retningslinjene for menneskerettighetene. I løpet av den årlige prosessen
for verdsettelse i Tekna, blir hver ansatt
evaluert i henhold til respekt-verdien
av deres leder. Alle tilbakemeldingene
fra denne prosessen gjennomgås av
HR-avdelingen, og det tiltak settes i
gang ved behov. Retningslinjene for
menneskerettigheter skal gjennomgås og godkjennes annethvert år.
Retningslinjene blir distribuert til
Teknas råvareleverandør i løpet av det
neste året.
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG
SOSIALE FORHOLD

Tekna har høye standarder for sin virksomhet, fra bedrifts- og samfunnsansvar til forsvarlig forretningsetikk,
inkludert overholdelse av alle gjeldende lover og regler. Disse standardene
beskriver blant annet viktigheten av
å ikke bruke tvang, ufrivillig arbeid
eller barnearbeid. Lønn, arbeidstidsbestemmelser og generell betydning
av respekt og verdighet, er godt forklart og støtter alle gjeldende lover og
forskrifter.
Tekna fremmer aktivt like rettigheter og muligheter for begge kjønn
og forbyr enhver form for diskrimi-

nering. Mangfoldet blant de ansatte
i konsernet verdsettes. Ansatte fra 15
nasjonaliteter jobber i Tekna, og selv
om aktivitetene i selskapet er mannsdominert, har selskapet 19 prosent
kvinnelige ansatte.
Tekna bryr seg om trivselen til medarbeiderne og produktsikkerheten.
Bedriftsstrategier, retningslinjer og
prosedyrer støtter selskapets forpliktelse til ansattes trivsel og produktsikkerhet. Bare i 2019 ble det gjennomført
og dokumentert 176 tiltak og prosjekter, det vil si mer enn ett tiltak eller
prosjekt per ansatt. Det er i løpet av de
siste 12 månedene ikke registrert noen
skader med sykemelding.
Tekna er opptatt av følgende mål:
• Sørge for en trygg og sunn arbeidsplass for de ansatte.
• Lage produkter som er trygge for
selskapets kunder og ansatte.
• Innarbeide ansattes trivsel, og produktsikkerhetskrav i forretningsstrategier, avtaler og produkter.
• Implementere, måle og kontinuerlig arbeide med å forbedre kunnskapen til de ansatte for å øke deres
evne til å skape en trygg og produktiv arbeidsplass.
• Undersøke og adressere arbeidsrelaterte og produktsbaserte uhell.
• Skaffe nødvendige ressurser for å
oppnå de ovenstående målene.
En uavhengig arbeidsmiljøorganisasjon reviderte Tekna tidlig i 2020.
Den strenge revisjonen inneholder
over 400 spørsmål som er delt inn i 20
seksjoner, hvor åtte omhandler strukturelle forhold og tolv omhandler spesifikke sikkerhets- eller helserisikoer
for arbeidsmiljøet. Tilsynet resulterte i
en score på 84,7 prosent, og dette flotte
resultatet gjør at Tekna klassifiseres
som «Veldig god». En egen handlingsplan utvikles for å ytterligere forbedre
dette resultatet. Tekna mener at det å
være aktivt involvert i å støtte trivsel
gjennom forebygging, er avgjørende
for vår innovasjon, produktivitet og
moral.
PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØ

Tekna forplikter seg til miljøvern over
hele verden, og vil oppfylle eller overgå
alle gjeldende myndighetskrav. Tekna
overholder strenge krav og implementerer flere frivillige tiltak. Å respektere

DEVELOPING BETTER COMPANIES

alle gjeldende lover og regler er avgjørende, og det forventes at alle ansatte
rapporterer inn til ledelsen enhver bekymring for miljøet og brudd på miljøvernloven. Det er forventet at ledelsen
raskt iverksetter nødvendige tiltak. I
den kanadiske provinsen Québec er
det over 100 lover og reguleringer som
indirekte eller direkte støtter miljøaktiviteter. Overholdelse av disse lovene
overvåkes årlig. Ved avvik blir det utarbeidet og utført handlingsplaner. Oppfølgingen av handlingsplanene gjøres
ved en gjennomgang av ledelsen. En
strukturert fremgangsmåte brukes for
å administrere og sikre samsvar for alle
tilbakevendende miljøaktiviteter, for
eksempel årlig rapportering av farlig
avfall. Videre er en bevissthet om en
potensiell effekt på miljøet del av alle
forbedringsprosjekter, som et tiltak for
å eliminere eller avbøte negative påvirkninger før et prosjekt settes i gang.
I november 2019 godkjente Teknas
lederutvalg implementeringen av et
miljøutvalg i selskapet. Miljøutvalget
favner om alle funksjoner i selskapet
- globalt. Formålet med utvalget er å
implementere et miljøstyringssystem,
å identifisere og håndtere forbedringsmuligheter, å forbedre kommunikasjonen vedrørende deres retningslinjer
angående miljø, prosesser og ytelse,
og å gjennomføre revisjoner.
I 2020 planlegger Tekna å fullføre
første nivå av det lokale resirkuleringsprogrammet «Ici on recycle+», en regional anerkjennelse for håndtering av
ikke-farlig avfall. Dette fremmer kildereduksjon, gjenbruk og resirkulering,
og – ikke minst – et høyt administrasjonsansvar.
ARBEID MOT KORRUPSJON

Tekna forventer at de ansatte skal drive
virksomhet i henhold til de høyeste
etiske standardene, og respektere alle
retningslinjene og prosedyrene for
forretningsførsel som er inkludert i
selskapets dokument for selskaps- og
samfunnsansvar. Tekna følger strengt
alle lover og regler om bestikkelser,
korrupsjon og forbudt forretningspraksis. Dokumentet for selskapets
samfunnsansvar er tilgjengelig for
alle ansatte og blir gjennomgått med
alle nyansatte. Dokumentet revideres
annethvert år. Det distribueres også til
Teknas råvareleverandører.
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LIKESTILLING MELLOM
KJØNNENE

Wattsight støtter like muligheter, like rettigheter og lik behandling for alle ansatte,
uavhengig av kjønn. Wattsight jobber for
at alle ansatte skal ha et sikkert og trygt
arbeidsmiljø, og diskriminering på arbeidsplassen tolereres ikke. Wattsight fokuserer
også på balanserte rekrutteringsprosesser.

REN ENERGI
FOR ALLE

Wattsight bidrar med data og innsikt for å
kunne ta bærekraftige valg når man produserer, kjøper, selger og investerer i kraft. Wattsight hjelper investorer og beslutningstakere
til å forstå verdien av fornybar energi, samt
verdien av å investere i hydro- og vind
produksjon. Wattsight har siden 1995 gitt
sine kunder kunnskap om forholdet mellom
vær, magasiner og kraftproduksjon.

ARENDALS FOSSEKOMPANI

ANSTENDIG ARBEID OG
ØKONOMISK VEKST

Wattsight støtter anstendig arbeid, like
muligheter, rettferdig behandling og et
trygt arbeidsmiljø. Det legges også vekt på
viktigheten av rettferdige arbeidsvilkår for
outsourcede jobber. Wattsight har fokus på
HMS, balanse mellom arbeid og fritid og
personlig utvikling for ansatte.

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Wattsight utvikler modeller og teknologi
som gjør det mulig å kvantifisere endringer i
kraftmarkedet. Gjennom dette tallmaterialet
forteller Wattsight historien om hva som
driver det Europeiske kraftmarkedet og
potensielle konsekvenser av dette. Wattsight bidrar dermed til at profesjonelle
aktører kan ta kvalifiserte og bærekraftige
beslutninger.

MENNESKERETTIGHETER

Wattsight tar ansvar for hvordan selskapet påvirker mennesker, miljø og
samfunn. Wattsight skal opptre i henhold til gjeldende lovverk i Norge og
Tyskland og FNs verdenserklæring om
menneskerettigheter.
Wattsight er en mangfoldig virksomhet og det skal ikke forekomme diskriminering på arbeidsplassen eller ved
ansettelser grunnet etnisitet, religion,
livssyn, politisk syn, alder og seksuell
orientering.
Wattsight har ansatte i Norge og
Tyskland fra 12 nasjonaliteter og de
ansatte er fra 25 til 58 år, med en gjennomsnittsalder på 39 år. Siden 1. januar
2019 har Wattsight rekruttert 15 personer, hvorav seks kvinner og ni menn.
Wattsight skal fortsette å rekruttere
flere nye kolleger i 2020 og det vil fortsatt legges til rette for mangfold og
inkludering.
Wattsight har opprettet et arbeidsmiljøutvalg og har også verneombud
på alle sine lokasjoner. Disse skal, i tett
samarbeid med ledelsen, arbeide for
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle
ansatte. Det gjennomføres medarbeidersamtaler og jevnlige oppfølgingssamtaler med alle ansatte der fokus er
fag, fysisk-, organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø.
Alle ansatte i Wattsight har rett til å
varsle om kritikkverdige forhold. De
har også plikt til å underrette arbeids
giver eller verneombud dersom man
blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering (jmf.
AML §2-3 og §2 A-1). Interne HMSrutiner står beskrevet i personal
håndboken, og Wattsight jobber med
å videreutvikle disse i samråd med
verneombud og AMU.
Wattsight har etiske retningslinjer og en konfidensialitetserklæring
som alle ansatte skriver under på ved
ansettelse. Formålet med de etiske
retningslinjene er å sikre at Wattsight
driver virksomheten slik at alle parters

i nteresse ivaretas på en god måte. Det
er i 2019 ikke meldt om diskriminering
eller brudd på våre etiske retnings
linjer.
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG
SOSIALE FORHOLD

Wattsight tar vare på sine ansatte gjennom ryddige arbeidsforhold, fokus på
fysisk-, organisatorisk- og psykososialt
arbeidsmiljø, samt faglig utvikling.
I tillegg til interne HMS-rutiner og
etiske retningslinjer som gjelder alle
ansatte, følger Wattsight gjeldende
lovverk for arbeidsmiljø og arbeidstakerrettigheter i Norge og Tyskland.
Alle ansatte har balanserte arbeidskontrakter med tilhørende arbeidsbeskrivelse. Arbeidsbeskrivelsen
gjennomgås i medarbeidersamtalen. Denne tydeliggjør roller og hovedansvarsområder for den enkelte,
samt felles ansvar for avdelingen og
Wattsight. Arbeidsbeskrivelsen sikrer
også backup-funksjoner og reduserer
sårbarheten i virksomheten.
Wattsight er medlem av NHO og
ansatte har organisasjonsfrihet.
I 2019 hadde Wattsight et syke
fravær på ca. 1,9 prosent. Wattsight
arbeider for å forebygge sykefravær
ved å tilrettelegge arbeidssituasjonen
i perioder ved behov, dersom dette er
hensiktsmessig. Wattsight har også
helseforsikring for ansatte som gir en
god effekt. I tillegg har Wattsight fokus
på sosiale og faglige arbeidsmiljøtiltak,
trening og tilrettelegging av det fysiske
arbeidsmiljøet.
Ansatte er representert i styret for
Wattsight. Gjennom AMU velges HMSfokusområder for ansatte og arbeidsmiljøet.
Gjennom medarbeidersamtalene
blir det gitt gode tilbakemeldinger på
de tiltak som er iverksatt for å ivareta
et godt arbeidsmiljø både fysisk og
psykososialt.
Fokusområder innen HMS i 2019 har
vært inneklima og fysisk arbeidsmiljø.

DEVELOPING BETTER COMPANIES

Wattsight har kjøpt måleutstyr for å
kartlegge inneklima på alle lokasjoner,
og har også hatt gjennomgang av den
enkeltes arbeidsplass med ergoterapeut/ fysioterapeut.
Wattsight har fokus på å ivareta
personvernforordningen (GDPR) i
systemene som benyttes.
PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØ

Gjennom Wattsights virksomhet er
det liten risiko for ytre forurensing,
og det er ønskelig å ha minimal negativ
påvirkning på miljøet.
Wattsight har tilfredsstillende behandling av spesialavfall, som inkluderer data og annet elektronisk utstyr.
Ansatte benytter seg i stor grad av
teknologi for å samarbeide på tvers av
lokasjoner (telefon- og videomøter,
Slack, med mer). Wattsight bruker også
denne teknologien for å møte kunder.
Dette reduserer antall reiser, det er en
effektiv arbeidsform og reduserer samtidig belastningen på miljøet. Ansatte
i Wattsight bruker også alternativer til
fly, som tog, buss og samkjøring der det
er hensiktsmessig. Wattsight distribuerer produktene sine digitalt.
Wattsight følger gjeldende lovverk
med tilhørende forskrifter og vil fremover ha fokus på å vurdere risiko for
miljøpåvirkning og vurdere aktuelle
forebyggende tiltak.
ARBEID MOT KORRUPSJON

Wattsights ansatte skal følge de etiske
retningslinjer som underskrives ved
ansettelse. Dette innebærer blant annet
at ansatte skal følge retningslinjer for
reiser, rapportering av gaver, ytelser og
ta avstand fra bestikkelser og smøring.
Brudd på de etiske retningslinjene kan
få følger for ansettelsesforholdet.
Det er ikke meldt om brudd på de
etiske retningslinjene i 2019.
Wattsight jobber videre med å sikre
gode, oppdaterte og kontrollerbare
retningslinjer og rutiner på dette området.
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Markedskraft kobler produsentene med
forbrukerne i kraftmarkedet, og sikrer en
effektiv, langsiktig og lønnsom energimiks.
Markedskraft støtter markedet for fornybare
energikilder og investeringer i fornybar energi, ved å skape en gjennomsiktig, direkte og
kvalitetssikret rute til kraftmarkedene.
Markedskraft bidrar til FNs bærekraftmål
7 under delmålene «Øke andelen av fornybar energi i den globale energimiksen» og
«doble den globale energieffektiviteten»,
ved å være et åpent, transparent selskap
for sine kunder, screene motparter for å
fremme ansvarlig handel, og ved å gi verdien
av markedet tilbake til kundene. Markedskraft sin innsats for å gjøre markedene mer
attraktive for kundene, skaper et grunnlag
for å øke andelen av fornybar energi i den
globale energimiksen.
Segmentet for grønn energi er ikke
Markedskraft sitt primære område, men
det er et område hvor Markedskraft ønsker
å rette sitt fokus. Dette er et oppnåelig mål
for Markedskraft da intensjonene mellom
markedsaktørene er synlige gjennom transparente priser.

Ved å utvide den teknologiske kompetansen til industrisektoren, og å utvikle
nye ferdigheter gjennom IT og teknologi i
virksomheten, bidrar Markedskraft til FNs
bærekraftmål 9.
Markedskraft jobber mot å gjøre IT, automatisering og kunstig intelligens til en mer
sentral del av virksomheten. Markedskraft
legger stor vekt på å bruke IT, og ønsker å
fokusere mer på bruken av automatisering i
fremtiden.
Videre støtter Markedskraft industriali
seringen av fornybar energi ved å bidra til en
økende overgang til fornybar energi, og utvide markedet for sol- og vindkraft i Europa.
Markedskraft arbeider for å jevne ut ubalansen som oppstår i fornybar e
 nergi-markedet,
og videre bringe flere aktører til markedet
for fornybar energi, slik at dette markedet
kan vokse.
Markedskraft har en ambisjon om å være
den ledende leverandøren av fleksibilitets
tjenester i 2030, for å støtte den fornybare
agendaen. For å nå dette målet kreves det
fokus og investeringer i både infrastruktur
og innovasjon.

MENNESKERETTIGHETER

Markedskraft skal handle i samsvar med
gjeldende regelverk, og hva som anses som
god forretningsskikk i de aktuelle bransjene, slik at kundens interesse og markedets
integritet fremmes på best mulig måte».
Markedskraft sine etiske retningslinjer
blir gjennomgått med alle nyansatte ved
tiltredelse, da den enkelte ansatte forplikter
seg til å overholde retningslinjene.
Markedskraft kjøper ikke i noen grad
varer og tjenester fra selskaper etablert
i land med høy risiko for brudd på menneskerettighetene. Markedskraft har utarbeidet retningslinjer for anskaffelser hvor
leverandøren forplikter seg til å overholde

For Markedskraft er det viktig at ingen menneskerettigheter blir kompromittert i noen
aktiviteter. Markedskraft sine retningslinjer
for menneskerettigheter er en del av selskapets etiske retningslinjer, som er godkjent
av styret som relevant i dagens miljø:
«Markedskraft sine etiske normer har
som formål å sikre at Markedskraft sin drift
skjer på best mulig forsvarlig måte hvor
alle aksjeholderes interesser blir ivaretatt.
Markedskraft sine normer gjelder for alle
selskaper og den enkelte ansatte, hvor alle
som inngår i disse normene skal opptre
for å fremme Markedskraft sine aktiviteter.
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menneskerettighetene. Markedskraft
følger med på om de etiske retningslinjene blir overholdt, og i 2019 ble ingen brudd på retningslinjene funnet.
Markedskraft har opprettet et varslingssystem for brudd på retningslinjene, for å sikre at selskapet ikke avviker
fra sine ambisjoner, og for å skape et
internt fokus på dette. Ingen ansatte
hos Markedskraft fant noen tegn på
krenkelse av menneskerettighetene.
I fremtidig arbeid med menneskerettighetene og Markedskrafts etiske
retningslinjer, vil selskapet reflektere
over bærekraftmålene som er fremmet av FN fordi de alle individuelt reflekterer viktige sider ved menneske
rettighetene. Dette er for å sikre at
Markedskraft sin innsats er i tråd med
det FN og høykommissæren for menneskerettigheter peker på som det
viktigste aspektet. For å kunne gjøre
en proaktiv innsats, og sørge for at
Markedskraft ikke risikerer å krenke
menneskerettighetene i fremtiden,
har selskapet foretatt risikoanalyser
for å finne områder som kan bli problematiske.
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG
SOSIALE FORHOLD

Markedskraft har et ønske om at alle
ansatte skal trives, og at selskapet er
et godt sted å jobbe. Markedskraft sine
retningslinjer for arbeidsrettigheter og
det sosiale forholdet på arbeidsplassen, er der for å sikre at Markedskraft
ivaretar de viktigste akseptene ved
helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette
gjøres på en forsvarlig måte som er i
samsvar med lovene og forskriftene
innen HMS.
Hoveddokumentet knyttet til dette
arbeidet er 057 HMS-retningslinjer.
Dette dokumentet beskriver de underliggende målene og retningslinjene for Markedskraft sitt HMSarbeid på alle områder i selskapet.
Dokumentasjonen inkluderer en
HMS-erklæring, en årlig plan for
HMS-arbeid, en årlig HMS-rapport
fra arbeidsmiljøutvalget (AMU), og
en elektronisk manual for personalet
som kontinuerlig oppdateres.
Administrerende direktør for
Markedskraft har det overordnede
ansvaret for HMS-arbeidet. I tillegg er
sjef for HR-avdelingen ansvarlig for at

Markedskraft oppfyller de juridiske
kravene i henhold til HMS-arbeid, og
for å følge opp de forskjellige HMSinitiativene.
Markedskraft måler selskapets arbeidsmiljø gjennom møter, medarbeidersamtaler og sikkerhetskontroller.
Sykefraværet rapporteres jevnlig i
AMU-møtene og følges opp av nærmeste leder. Det er ingen rapporter
om personskader blant ansatte i 2019.
Markedskraft vil utføre eksterne
vurderinger av arbeidsmiljøet og
iverksette tiltak når det er nødvendig
for å forbedre ethvert punkt der det
er forbedringspotensial. Resultatene
fra undersøkelser om ansattes tilfredshet på jobben vil danne grunnlaget
for tiltak. Markedskraft sine medarbeidersamtaler vil bli bedre systematisert, og ledergruppen får opplæring
i å gjennomføre dem. Med bakgrunn
i økningen i sykefraværet fra 2018, vil
Markedskraft spesielt observere denne
utviklingen for å evaluere om dette er
en trend eller et avvik.
PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØ

Markedskrafts miljøretningslinjer
er bygd på en ambisjon om å sikre at
ingen miljøskader blir gjort i forhold
til, eller som en konsekvens av, våre
aktiviteter. Markedskraft sin miljøpolitikk er basert på selskapets 052-rutine.
Denne rutinen gir en samlet oversikt
over Markedskrafts miljøretningslinjer
med tilhørende miljømål og overordnet handlingsplan. Markedskraft har
et integrert miljøarbeid i alle styrer og
styringssystemer.
Virksomheten til Markedskraft har
liten innvirkning på det ytre miljø,
men selskapet arbeider for å redusere
miljøbelastningen forårsaket av selskapets drift. Markedskraft er en relativt
liten virksomhet, og metodikken er
derfor forenklet med hensyn på miljøpolitikken. Markedskraft følger retningslinjer som er basert retningslinjer fra Stiftelsen Miljøfyrtårn (Norge),
Miljøbas Association (Sverige),
Key2Green (Danmark) og Eco Compass
(Finland).
Markedskraft ønsker å være en miljøvennlig virksomhet. Dette fokuset
gjelder for alle aktiviteter for selskapet, som prøver å innlemme miljøkrav i alle relevante retningslinjer.

DEVELOPING BETTER COMPANIES

Energiforbruket for de fleste kontorer
har opprinnelsesgaranti, som sier at
det er produsert fra energikilder som
er 100 prosent fornybare, og ikke produserer CO2- utslipp eller atomavfall.
Avfallsrutinene er gjennomgått og det
er gjennomført en introduksjon til miljøavfallsrutiner. Interne retningslinjer
oppfordrer til bruk av telefonkonferanser, nettmøter og videokonferanser for
å redusere antall reiser. Markedskraft
har innarbeidet eksterne miljøkrav fra
leverandører til Markedskraft i utkastet
til en ny innkjøpsguide. Markedskraft
vil også vurdere andre eventuelle tiltak.
ARBEID MOT KORRUPSJON

Hensikten med å fokusere på korrupsjonsavvik er å sørge for at ingen ansatte i Markedskraft viser uærlig eller
uredelig oppførsel, og at de ansatte
handler i samsvar med sin stilling. Markedskrafts retningslinjer for å unngå
korrupsjon er en del av etiske retningslinjer som alle ansatte signerer ved tiltredelse. Under emnet antikorrupsjon
står følgende:
«Markedskraft må ikke forsøke å
oppnå handler – eller etablere kundeforhold – ved å gi eller tilby utsikter til
økonomiske fordeler eller lignende for
kunder som handler på vegne av et selskap eller en annen person. Videre må
Markedskraft ikke tilby gaver, fordeler
eller tjenester av en slik art eller størrelse som skaper en negativ avhengighet mellom kunden og Markedskraft.
Ansatte i Markedskraft skal ikke motta
gaver, fordeler eller tjenester fra kunder utover det som er vanlig i de aktuelle bransjene. Eventuelle gaver, fordeler
eller tjenester må aldri være så store
at det påvirker mottakers uavhengighet. Brudd på de etiske retningslinjene
kan ha konsekvenser for den ansattes
fremtidige forhold til Markedskraft.
Brudd på reglene kan også medføre
erstatningsansvar».
Markedskraft har også oppdatert 023
Identitetskontroller og antihvitvaskingstiltak. Rutinen beskriver hvordan vi har organisert vårt arbeid med
risikovurdering og identifisering av
kunder, løpende overvåking og mulig
rapportering om mistenkelige hendelser. Alle kontroller Markedskraft
utfører blir dokumentert.
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På vei mot 2023

DENNE RAPPORTEN for samfunnsansvar og bærekraft er

den første av sitt slag som viser Arendals Fossekompanis
forhold til FNs bærekraftmål.
For rapportering av samfunnsansvar og bærekraft har vi
definert 2019 som starten på et løp som skal være fullført
i 2023.

MÅLBILDET FOR 2023

VEIEN MOT MÅLET
FORANKRING

Rapportering og prinsipper for forbedringsarbeid er
forankret i styre og ledelse i Arendals Fossekompani.
Forventningsavklaringer vil komme fra AFK gjennom styret
og i ledelsen i de respektive porteføljeselskap.
KAPASITET OG KVALITET

• I 2023 skal bærekraft og samfunnsansvar være total
integrert i arbeidsprosessene, både i AFK og portefølje
selskapene.
• I 2023 skal AFK ha en parallell og likeverdig intern og
ekstern rapportering av områdene økonomi og bærekraft.
• I 2023 skal AFK ha en utstrakt og løpende rapportering i
henhold til GRI eller annet relevant rapporteringsregime
for selskaper notert på Oslo Børs.

Styrer, ledelsen, økonomifunksjonen og kommunikasjonsavdelingen vil være sentrale ressurser i arbeidet. Interne
fagfolk på ESG vil gi råd og rettlede i det daglige arbeidet.
Disse vil suppleres av eksterne ressurser for spesifikke, tidsavgrensede oppgaver.
GJENNOMFØRING: KONKRETE SKRITT PÅ VEIEN I 2020

• Etablere ESG som en seksjon under AFKs nettside.
• Innarbeide ESG i det løpende arbeidet i AFK og porteføljeselskapene. Dette vil gjøres ved å etablere et faglig
nettverk av ESG-ressurser for erfaringsutveksling og kontinuerlig utviklingsarbeid.
• Innarbeide regelmessig rapportering av relevante
ESG-måltall i AFK og porteføljeselskapene i AFKs
konsolideringsrutiner.
• Innføre regelmessig rapportering av ESG-forhold og
forbedringsarbeid til styret i de respektive porteføljeselskapene.
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DEVELOPING BETTER COMPANIES
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