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RAPPORTERINGSPRAKSIS 
Dette er den første bærekraftsrapporten til Proactima. 
Rapporten beskriver hvordan Proactimas virksomhet 
påvirker miljø, klima og samfunn, hvordan klima-
endringer og overgangen til lavutslippssamfunnet på-
virker virksomheten, og hvordan selskapet adresserer 
finansiell risiko og forretningsmessige muligheter som 
følge av dette. 

Proactima handler alltid ut ifra føre-var-prinsippet og 
jobber aktivt med å minimere negativ påvirkning på 
miljøet og menneskene rundt oss. Rapporten refererer 
til FNs bærekraftsmål, Green House Gas (GHG) Pro-
tocol og UN Global Compact. 

Rapporten er utformet med referanse til Global Repor-
ting Initiative (GRI) sine retningslinjer. GRI-tabell /indeks 
finnes på side 27.

AVGRENSING OG RAPPORTERINGSPERIODE 
Denne bærekraftsrapporten er rettet mot våre kunder, 
partnere, ansatte, interesseorganisasjoner og offentlige 
myndigheter, alle vi ser på som interessenter som er 
påvirket av, og/eller har innflytelse på vår virksomhet. 
Informasjonen som omtales i rapporten er for alle 
selskaper i konsernet Proactima AS. 

Unntak er oppgitt i forklaringen tilknyttet de enkelte 
data. Rapporten omhandler kalenderåret 2021 og 
følger rapporteringssyklusen til selskapets årsrapport. 
Proactimas neste bærekraftsrapport vil bli utgitt i første 
kvartal 2023 og omfatte kalenderåret 2022. 

Våre bærekraftsrapporter vil være tilgjengelig på våre 
hjemmesider: www.proactima.com. 
Spørsmål om selskapets bærekraftsarbeid kan rettes 
til CEO i Proactima, Trond Winther. 

Rapporten er utarbeidet av 
Proactimas faggruppe med ansvar for bærekraft og 
ESG i samarbeid med relevante avdelinger. Rapporten 
er verifisert av selskapets ledelse samt endelig god-
kjent av CEO og Styret. 
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Samtidig har starten av 2022, med energikri-
se og så en krig i Europa, bidratt til ytterligere 
usikkerhet og utrygghet. Det er vanskelig å 
forutsi hvordan dette kommer til å påvirke 
samfunnet og våre markeder på kort og lang 
sikt, men vi er overbevist om at vår kjernekunn-
skap om risiko, beredskap, samfunnssikkerhet 
og bærekraft er viktige virkemiddel for å støtte 
våre kunder i en slik tid. 

Proactima skal være en del av løsningen når 
kundene våre står overfor krevende pro-
blemstillinger og omstillinger, og vi forventer 
at veksten i våre strategisk viktige marked vil 
fortsette. 

2021 representerte et spennende år og et 
vendepunkt for Proactima. Etter å ha lagt bak 
oss et krevende 2020, preget av krisehåndte-
ring og usikkerhet grunnet koronapandemien, 
iverksatte vi i 2021 en ny retning, strategi og 
operasjonsmodell. Dette gjorde vi for å un-
derbygge vår evne til å levere på vår misjon; 
å bidra til et trygt og bærekraftig samfunn, og 
vår visjon; å ta posisjonen som det ledende 
fagmiljøet og den ledende samarbeidspartne-
ren innen risikostyring, samfunnssikkerhet og 
bærekraft. 

Strategien definerer fire områder hvor vi  
etablerer tydelige hovedmål og delmål:

1) Proactima som arbeidsplass: Vi er en av 
Norges mest attraktive arbeidsgivere og har 
verdiene i sentrum

2) Sektor/bransje: Vi har strategisk viktige 
posisjoner hos fremtidsrettede kunder.

3) Fag/tjenester: Vi er best på bærekraft og 
digitalisering og bruker innovasjon og utvikling 
som drivkraft.

4) Forretningsmodell: Vi har en robust og 
konkurransedyktig lønnsomhet med en økt 
andel av omsetningen fra digitale løsninger.

I Proactima går vi på jobb hver dag for å hjelpe 
våre kunder til å skape og beskytte verdier. 
Dette gjør vi ved å bruke og utvikle kunnskap, 
metoder og verktøy for å forstå og håndtere ri-
siko. Vårt eget fotavtrykk og evne til å styre vår 
egen påvirkning på omgivelsene er viktig. Vårt 
viktigste bidrag til bærekraft kommer, imidler-
tid, som et resultat av at vi lykkes i å levere på 
vår strategi og styrke kundene i sitt arbeid.

For å operasjonalisere strategien er det eta-
blert en prioritert handlingsplan for konsernet 
og de respektive avdelingene og gruppene. 
Denne planen inneholder også de viktigste 
aktivitetene for å underbygge selskapets mål 
innen bærekraft og samfunnsansvar, både 
internt og eksternt. Slik sørger vi for at arbeidet 
med bærekraft blir en integrert del av selska-
pets virksomhetsstyring.

Vi utgir med dette vår første bærekraftsrapport 
for vår egen drift og anerkjenner at også vi er 
på en lærekurve. Arbeidet med rapporten har 
bidratt til økt bevissthet i selskapet rundt hvilke 
temaer som er vesentlige for oss og hvor vi bør 
rette fokuset. 

Oppsummert handler dette om at vi ser  
fremover, og har for 2022 satt oss mål om  
å jobbe systematisk og målrettet med:

• Støtte kundene våre til å jobbe effektivt for å 
 sikre et positivt bidrag til miljømessig, sosial 
 og økonomisk utvikling gjennom å bidra med 
 vår kompetanse. 

• Søke å redusere klima- og miljøavtrykket
 fra egen drift.

• Jobbe for kunnskapsheving og utvikling av nye 
 løsninger som kan skape verdi for oss, våre 
 kunder og samfunnet.

• Arbeide aktivt for mangfold og likestilling. 

Gjennom arbeidet med misjon, verdier, visjon,  
strategi og handlingsplaner styrker vi vår for-
pliktelse og vårt engasjement rundt bærekraft 
ytterligere. I 2022 skal vi ta nye og viktige skritt 
for å nå målene våre og bidra til et trygt og  
bærekraftig samfunn i tråd med de forvent-
ninger samfunnet og våre interessenter har til 
oss.

I Proactima tror vi på åpen og ærlig dialog med 
omgivelsene våre. Dersom du har kommenta-
rer, innspill, eller spørsmål til denne rapporten, 
setter jeg veldig pris på om du tar kontakt.

Som året før, har også 2021 vært et utfordrende og 
begivenhetsrikt år for både oss selv, våre kunder  
og det samfunnet vi opererer i. Klimakrisen og viktigheten 
av det grønne skiftet har blitt enda tydeligere etter 
FNs «kode rød»-rapport om menneskehetens 
påvirkning på klimaendringene. 

Trond Winther
CEO - PROACTIMA

For en bedre 
fremtid
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 Proactima
Project Services AS

Selskapet ble grunnlagt i Stavanger i 2003. 
Siden har selskapet ekspandert og har i dag kontorer 
i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim.  

Konsernet Proactima består av Proactima Holdning AS, 
som har datterselskapet Proactima Invest AS, som 
igjen eier datterselskapet Proactima AS. 

Proactima AS eier to datterselskaper: 
Proactima Solutions og Proactima Project Services (PPS).

Proactima AS er et ledende rådgivningsselskap i Norge 
innen risikostyring, bærekraft, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
og samfunnssikkerhet. Vi leverer rådgivning, analyser, digitale 
verktøy og kurs og trening innen et bredt spekter av fag 
og tjenesteområder.

Proactima er et privat eid aksjeselskap som 
ønsker at de ansatte tar del i verdiskapnin-
gen som eiere i selskapet; 44 ansatte eier til 
sammen 93 % av Proactima-aksjene. 

Sentralt i Proactimas selskapsfilosofi og ar-
beidsform – The Proactima Way – står selska-
pets verdier; integritet, kompetanse og balanse. 
Gjennom samspill med kunder fra tidlig i utvik-
lingen av prosjekter jobber vi for å finne frem 
løsninger som best oppfyller kundens krav og 
forventinger. Vi er opptatt av personlig og faglig 
utvikling og bruker innovasjon som drivkraft for 
å definere fremtidens løsninger for våre kun-
der.

Proactima har mål om å være den foretrukne 
samarbeidspartneren innen risikostyring og 
samfunnssikkerhet, og vi ønsker å være en av 
Norges mest attraktive arbeidsgivere for utø-
vere av våre fag og det selskapet alle vil jobbe 
med eller i. 

Konsulentbransjen er en kunnskapskrevende 
bransje, der kompetanse danner grunnlaget for 
verdiskapning og differensiering. Som konsu-
lentselskap er Proactima en kompetansebedrift 
med ekspertise på et bredt spekter av fagom-
råder fra teknisk til strategisk nivå. Selskapets 
fremste ressurs er medarbeiderne og den 
kompetanse de samlet besitter. 

Selskapet rekrutterer både nyutdannede og 
erfarne medarbeidere og er opptatt av de som 
jobber i selskapet skal ha gode muligheter til 
videre kompetanseutvikling. 

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 77 
faste ansatte og 25 tilknyttede, uavhengige, 
konsulenter.  Det ble ansatt 19 nye konsulenter 
i 2021, 9 kvinner og 10 menn hvor av tre var 
nyutdannet - en kvinne og to menn. 

 Proactima Holding AS

 Proactima Invest AS

 Proactima AS

 Proactima 
Solutions AS

Proactima

Som konsulentselskap har vi mål om å bidra til 
et tryggere og mer bærekraftig samfunn gjen-
nom våre kundeoppdrag. Proactima er primært 
en kontorbasert virksomhet med drift basert i 
Norge. 

Vi anerkjenner vårt samfunnsansvar og anser 
det som like viktig at vi jobber med å forbedre 
vårt eget arbeid med bærekraft, som å bidra til 
at våre kunder når sine mål innen bærekraft. 
Det er sentralt for å bygge intern kompetanse 
og forståelse av viktigheten av dette arbeidet 
og ikke minst den holdningsskapende effekten 
dette skaper blant oss i Proactima. 

For å styrke vår evne til å tilpasse oss kundens 
behov har vi også etablert et datterselskap, 
Proactima Project Services (PPS). PPS er et 
nettverk av 48 uavhengige konsulenter med 
bred, solid bakgrunn fra petroleumsindustrien. 
Disse er utleid til selskaper som trenger 
konsulentstøtte.

Den største forskjellen utgjør vi, imidlertid, når 
vi benytter vår kompetanse og våre tjenester 
innen risiko og bærekraft, og løser krevende 
operasjonelle og strategiske for og sammen 
med våre kunder.

Med denne rapporten ønsker vi å gi våre 
interessenter en oversikt over hvordan vi i 
Proactima følger opp vårt samfunnsansvar 
for å ivareta miljø, klima og samfunn innen de 
temaene vi anser som de mest sentrale for vår 
virksomhet. Disse er identifisert gjennom en 
vesentlighetsanalyse gjennomført høsten 2021. 
Analysen er nærmere beskrevet 
under kapittel 5. 

Rapporteringen om bærekraft omfatter i 
utgangspunktet Proactima AS dersom ikke 
annet er presisert. 

1

ANSATTE LOKASJONER
STAVANGER

OSLO
TRONDHEIM

BERGEN
MILLIONER

OMSETNING

87 132
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Økonomi 
Klimaendringer og klimapolitikk forandrer 
samfunnet og økonomien på flere måter og 
kan medføre finansiell risiko. Endringen åpner, 
imidlertid, også for store muligheter. Fremover 
vil kartlegging av trusler og muligheter som 
følge av klimaendringer være et viktig element i 
selskapets løpende risikovurderinger og strate-
giske planlegging. 

Selskapets økonomiske bidrag til samfunnet 
er oppdelt i flere faktorer. En del av dette er 
representert ved innkjøp av varer og tjenester. 
Vi anerkjenner at selskapets størrelse gjør at 
dette bidraget ikke er signifikant i en nasjo-
nal sammenheng, men ser at vårt bidrag i en 
lokal kontekst kan være med å gjøre en positiv 
forskjell. Et mer direkte bidrag er utbetaling av 
ansattes lønn og goder. I 2021 utbetalte Proac-
tima NOK 73.8 mill. i lønn og goder til ansatte. 
Proactima er også en direkte bidragsyter til 
samfunnet gjennom betaling av skatter og 
avgifter. 

Samarbeidspartnere
En viktig del av Proactima sin operasjonsmodell 
er evnen til å samhandle effektivt, både internt 
og eksternt. Dette gjør selskapet i stand til å 
løse større strategiske oppgaver, som krever en 
tverrfaglig bredde ut over det selskapet alene 
vil kunne levere på. 

Proactima har derfor etablert samarbeid med 
flere anerkjente fagmiljø, som for eksempel 

sikkerhetsselskapet Aeger og IT security sel-
skapet Netsecurity. Selskapet er også en del av 
Security Risk Alliance (Avarn Security, Semac, 
Styrmand, Føyen Torkildsen, Aeger, Netse-
curity) og vi har et tett samarbeid med selskap 
som Rayvn, Ciklum og International SOS.

Etiske forhold
Våre verdier veileder oss, gir oss en felles iden-
titet og forteller oss hvordan vi skal gå fram for 
å realisere vår visjon. De fungerer som en ret-
tesnor i strategiutvikling, etablering av mål samt 
viser oss hvordan vi skal jobbe for å nå målene. 
Proactima har mange roller og opptrer til 
enhver tid blant annet som arbeidsgiver, sam-
arbeidspartner og leverandør. For at vi skal 
kunne være den foretrukne samarbeidspart-
neren innen risikostyring, HMS, bærekraft og 
samfunnssikkerhet er Proactima avhengig av at 
medarbeidere, kunder, myndigheter og andre 
har tillit til oss. Tillit er avgjørende for at vi skal 
kunne nå vår visjon og våre mål.

Proactima har utarbeidet etiske retningslinjer 
som tydeliggjør de holdninger og den atferd 
Proactima forventer av våre medarbeidere 
med hensyn til respekt, integritet og lojalitet. 
Retningslinjene skaper en felles ramme for re-
fleksjon og bevisstgjøring av etiske spørsmål og 
hjelper medarbeiderne til å ta riktige valg. 

Selskapets etiske retningslinjer oppfordrer til å 
melde fra om handlinger som kan være i strid 
med lover, regler og interne rutiner, og det er 

Kompetanse 
Vi tror på å bygge systematisk opp selskapets kompetanse for å 
sikre høy kvalitet i våre produkter og tjenester, og at kontinuer-
lig læring er viktig for trivsel og utvikling.

Integritet 
Vi skal levere det vi lover, og overholde lover og forskrifter. Vi 
skal være åpne og ærlige med våre kunder, og vi skal fremme 
en åpen, ærlig dialog i vårt selskap.

Balanse 
Vi ønsker oss kolleger med frihet til å jobbe fleksibelt, så lenge 
våre kunders behov blir møtt. Arbeid i Proactima skal være 
forenlig med et godt familieliv.

Våre verdier

utarbeidet rutiner for varsling av kritikkverdige 
forhold. Personalhåndboken beskriver hvordan 
varsling kan gjennomføres internt eller eksternt.  

Proactimas arbeid med etikk og integritet 
bygger på prinsippene i UN Global Compact og 
ISO 26 000 Samfunnsansvar. Alle Proactimas 
medarbeidere kjenner til og er pålagt å etter-
leve selskapets Etiske Retningslinjer, inkludert 
selskapets policy for antikorrupsjon.

Forebygge økonomisk 
kriminalitet og korrupsjon 
Proactima opererer i samsvar med alle relevan-
te lover som forbyr bestikkelser og korrupsjon. 
Vi forventer at våre ansatte, våre partnere og 
alle vi samarbeider med opptrer rettferdig, ærlig 
og med integritet.

Vi tar klar avstand fra alle former for hvitvasking, 
korrupsjon og bestikkelser, inkludert tilrette-
leggelsespenger («smøring»). Vi er kjent med 
internasjonale konvensjoner om bekjempelse 
av hvitvasking, korrupsjon og nasjonal anti-kor-
rupsjonslovgivning. 

Vi har et regelverk som skal hindre at verken 
selskapet, ansatte eller noen som represente-
rer oss blir involvert i hvitvasking, korrupsjon, 
bestikkelser eller smøring. Vi forplikter oss til 
å drive vår virksomhet i samsvar med de høye 
etiske standardene som gjenspeiles i The Proac-
tima Way.

Proactima tolerer heller ikke svindel i noen 
form, og vi forventer at våre ansatte ikke deltar i 
uetiske aktiviteter til fordel for seg selv, Proacti-
ma eller andre. 

Proactima tror på rettferdig og åpen konkur-
ranse, og vi driver vår virksomhet i samsvar 
med gjeldende konkurranse- og antitrustlov. Vi 
vil ikke engasjere oss i eller tolerere noen som 
driver med konkurransebegrensende oppførsel 
som prisfastsetting, bud rigging, markedsdeling, 
utveksling av konkurransesensitiv informasjon 
eller misbruk av markedsmakt.

Tilslutning til bærekrafts-initiativer og 
medlemskap
Proactima støtter følgende nasjonale og inter-
nasjonale initiativer som fremmer samfunnsan-
svar og bærekraftsmålene: FNs bærekraftsmål 
og Paris-avtalen. 

UN Global Compact
Proactima har vært medlem av UN Global 
Compact siden 2016. Med medlemskapet for-
plikter vi oss til å følge UN Global Compacts ti 
prinsipper og styre mot FNs bærekraftsmål. UN 
Global Compact er FNs organisasjon for bære-
kraftig næringsliv og verdens største bedriftsini-
tiativ for samfunnsansvar.
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Redegjørelse for eierstyring
God eierstyring og selskapsledelse er styrets an-
svar. Proactima eies av nåværende og tidligere an-
satte og har en styringsstruktur i tråd med norske 
lover og regler. Proactima Holding AS, Proactima 
Invest AS, Proactima Solutions, Proactima Project 
Services AS og Proactima AS har et gjennomgåen-
de styre felles for alle selskapene.

Styret har ansvaret for den alminnelige forvalt-
ningen av selskapet, herunder hovedansvaret for 
selskapets virksomhet, og er innsatt for å ivareta 
det mangfoldet av interesser som knytter seg til 
selskapets forretningsdrift. Sammen med Pro-
actimas ledelse setter styret mål, samt etablerer 
retning for å nå disse gjennom fastsettelse av 
strategi, budsjett og virksomhetsplan. 

Styret skal sørge for at selskapet er riktig orga-
nisert og har de nødvendige ressursene for å 
gjennomføre de oppgavene selskapet har og nå 
de målene som er satt. Disse oppgavene utøves i 
samarbeid med ledelsen i Proactima AS.

Styret skal medvirke til at det er sammensatt og 
organisert på en slik måte at det best mulig kan 
utføre de arbeidsoppgavene det har og at arbei-
det er basert på Proactimas verdier - integritet, 
kompetanse og balanse. Styret vedtar årlig en 
egen årsplan og møtes minimum seks ganger i 
året. 

I henhold til vedtektene til Proactima Holding AS 
skal selskapets styre ha fra 2 til 6 medlemmer 
etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 
Proactimas styre består per i dag av seks medlem-
mer, hvorav fire er valgt av aksjeeierne og to er 
valgt av og blant de ansatte. Av de aksjeeiervalgte 
styremedlemmene er to kvinner og to menn, de 
ansatte valgte styremedlemmene er menn.  

Samlet sett er kvinneandelen i styret 33 %. 
Styrets leder er Richard Heyerdahl som også er 
en av selskapets grunnleggere. Styret velges for to 
år om gangen. Alle styremedlemmene er ansatt i 
selskapet det inngår derfor ingen godtgjørelse til 
styret. Selskapets vedtekter og styreinstruks gir 
ingen føringer for sammensetningen av styret hva 
angår likestilling og mangfold per i dag. 

Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets høyeste 
myndighet og innstiller styret som er selskapets 
høyeste organ. Generalforsamlingens oppgaver 

inkluderer å godkjenne selskapets regnskaper og 
fordele overskudd. Selskapets eksterne revisor er 
uavhengig av Proactima og er valgt av generalfor-
samlingen.
 
Daglig ledelse 
Selskapsledelsen består av daglig leder, 
finanssjef, HR-leder, fire avdelingsledere og syv 
faggruppeledere. 

Daglig leder, finanssjef, HR-leder og avdelings-
lederne utgjør selskapets øverste ledergruppe. 
Blant avdelingslederne er det en kvinne (25 %) og 
tre menn (75 %), blant faggruppelederne er det 3 
kvinner (37,5 %) og 5 menn (62,5 %). 

I 2021 gjennomførte selskapet en større organisa-
sjonsendring hvor selskapets overordnede orga-
nisasjonsstruktur ble omarbeidet. Dette medførte 
endringer i selskapets ledelse både på avdelings 
og faggruppenivå. Organisasjonsendringene ble 
gjennomført i samarbeid med organisasjonen og 
selskapet vernetjeneste, arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
og hovedverneombud.  

Hvordan vi driver vår virksomhet er nedfelt i 
selskapets overordnede virksomhetsstyringsbe-
skrivelse The Proactima Way.

Varsling av kritikkverdige forhold
Proactima har regler for varsling av kritikkverdige 
forhold i selskapet og for hvordan slike forhold 
skal håndteres. Det er opprettet en varslingskanal 
der det også er mulig å varsle anonymt. Det har 
ikke vært noen varslinger i 2021. 

Risikostyring og internkontroll
Proactima sitt styringssystem er sertifisert i hen-
hold til  ISO 9001 standard:2015. Vårt metodeverk 
er basert på internasjonale standarder og proses-
ser. 

Vi arbeider systematisk med kunnskapsoverføring 
mellom våre rådgivere og oppdragsgivere, på 
denne måten jobber vi for å kontinuerlig forbedre 
oss innenfor de områdene vi jobber med.
Vårt styringssystem gir oss anledning til å doku-
mentere og forbedre våre metoder med hensyn 
til å imøtekomme behov og forventninger til våre 
kunder og interessenter.
 

Styring og 
ledelse

2
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Vi har stor påvirkningskraft gjennom 
rådene vi gir våre kunder.
Proactimas mulighet til å bidra til utviklingen 
av et tryggere og bærekraftig samfunn ligger 
primært i de rådene vi gir til våre kunder. 
Vi viser framfor alt vårt samfunnsansvar 
gjennom tjenestene vi leverer og ved å bruke 
vår kunnskap slik at våre kunder skaper og 
beskytter sine verdier. 

Vi arbeider aktivt med tiltak for å sikre at våre 
aktiviteter utøves slik at vi ikke bryter med 
internasjonale prinsipper og retningslinjer for 
miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, 
og korrupsjon. Gjennom vår kjernevirksom-
het hjelper vi våre kunder med det samme. Vi 
bistår kunder blant annet med kvalitetssikring, 
risikohåndtering og teknisk rådgivning slik at 
virksomhetene kan driftes på en ansvarlig og 
sikker måte. 

Proactimas samfunnsansvar kommer stadig 
tydeligere frem i selskapets strategier, 
prosesser og organisering. Ved omstruktu-
reringen i selskapet i 2021 ble det etablert 
en faggruppe for ESG og bærekraft, og siden 
igangsatt et internprosjekt. 

Prosjektet «Bærekraft i Proactima» skal gi et 
internt kunnskapsløft på tre utvalgte tema: 
Miljøstyring, klimaregnskap og bærekraftsrap-
portering. Det vil si: 

Samfunnsansvar 
i Proactima

3

For Proactima handler samfunnsansvar om hvordan 
vi skaper verdier og hvordan vår virksomhet påvirker 
mennesker, miljø og samfunn. Vår misjon er å bidra 
til et trygt og bærekraftig samfunn.
Proactimas arbeid med samfunnsansvar bygger 
på en vesentlighetsanalyse som er utført med 
veiledning fra GRI. Analysen beskriver mulighe-
ter og risiko selskapet står overfor, samt hvem 
som er selskapets viktigste interessenter og 
hva disse er opptatt av. Å vise samfunnsansvar 
handler om å ta ansvar for at fremtidige gene-
rasjoner får like muligheter som vi har i dag. 
Det er et ansvar vi alle deler. 

Selskaper, små som store, som vil lykkes på 
veien mot lavutslippssamfunnet, må drive 
ansvarlig og levere løsninger som ikke hemmer 
fremtidige generasjoners valg og muligheter. 

Her er Proactima, partnernes og kundenes 
målsammenfallende både på kort og lang sikt. 

• Klargjøre selskapet for å bli ISO 14 001 
 Miljøledelse sertifisert i løpet av 2022.
• Etablere system for innhenting av data for 
 å bedre kunne vurdere selskapets klima
 fotavtrykk og komme med innspill 
 til selskapets vesentlige miljøaspekter.
• Utvikle og publisere selskapets første 
 bærekraftsrapport med referanse til GRI.
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Styring og ansvar
Samfunnsansvaret utgjør en viktig del av sel-
skapets strategi og vil fra 2022 være integrert 
i Proactimas styringssystem. Styret har det 
øverste ansvaret, men i det daglige forvaltes 
dette ansvaret av daglig leder og selskapets 
ledergruppe. Ansvaret for operasjonalisering av 
arbeidet med samfunnsansvar i Proactima er 
fremover lagt til selskapets kvalitetsfunksjon. 

Kvalitetsleder har ansvar for å sikre at Proacti-
ma håndterer sitt identifiserte samfunnsansvar 
på en helhetlig og enhetlig måte gjennom å: 

Faggruppen for Bærekraft vil bistå med faglig 
støtte og veiledning ved behov. 

Ansvaret for å iverksette å følge opp tiltak som 
sikrer at ambisjonene for samfunnsansvar 
oppfylles, ligger i de ulike fagavdelingene. Det 
er besluttet at alle fagavdelinger skal vurdere 
hvordan et aktivt samfunnsansvar kan inngå i 
deres arbeid; internt og i vurdering av kunde-
oppdrag. De fire fagavdelingene fastsetter egne 
mål, indikatorer og tiltaksplaner for arbeidet. 

Styringsverktøy 
Med ISO 14 001 sertifiseringen for miljøledelse 
får vi på plass et godt verktøy for systematisk 
oppfølging av vårt arbeid med ytre miljø og 
samfunnsansvar. Sertifiseringen vil også være 
med å styrke vårt kontinuerlige forbedrings-
arbeid gjennom årlige, periodiske eksterne 
revisjoner.

Organisering av 
samfunnsansvars-
arbeidet

• Sikre implementering av erfaringer og 
 indentifiserte forbedringsområder fra 
 internprosjektet «Bærekraft i Proactima»;
• Anbefale mål for temaene selskapet 
 har definert som vesentlige, følge opp 
 arbeidet og rapportere status til leder
 gruppen og styre;
• Jobbe for at ledelsen og de ansatte har 
 om forent forståelse av bærekrafts-
 relaterte begreper; og
• Følge med på utvikling og retningslinjer 
 for rapportering av bærekraft og legge 
 føringer for Proactimas rapportering.
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Vi jobber for å etablere FNs bærekraftsmål som 
en tydeligere ramme for vårt eget arbeid; både 
for hvordan vi jobber internt og hvordan vi 
hjelper og jobber sammen med våre kunder. 
Ved å styre etter bærekraftsmålene og 
prinsippene for ansvarlig forretningsdrift, kan
vi bidra til en positiv utvikling i samfunnet. 

Vi ser at vi med vår primært kontorbaserte 
virksomhet, best kan bidra til å oppnå 
bærekraftsmålene ved å:

•  Gjennom vår kompetanse støtte kundene 
 våre til å jobbe effektivt for å sikre et positivt 
 bidrag til miljømessig, sosial og økonomisk 
 utvikling; 

•  Søke å redusere klima- og miljøavtrykket 
 fra egen drift;
•  Jobbe for kunnskapsheving og utvikling av 
 nye løsninger som kan skape verdi for oss, 
 våre kunder og samfunnet; og
•  Arbeide aktivt for mangfold og likestilling. 

Med utgangspunkt i våre identifiserte vesent-
lige tema, og med mål om å bidra der vi kan 
gjøre en forskjell, er følgende bærekraftsmål 
og delmål identifisert som særlig relevante: 

FNs bærekraftsmål

4

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling er en arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Proactima 
ønsker å bidra til oppnåelse av FNs utviklingsmål og 
samarbeider med kunder og partnere for å realisere 
målene i og utenfor egen verdikjede. 

Reell likestilling vil si at alle, uansett gruppetilhørighet eller personlige forhold, faktisk har like muligheter 
til deltakelse og utvikling i samfunnet. www.snl.no/likestilling

Mål 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.  Bidra 
gjennom temaene kompetanse, likestilling og mangfold til delmål: 5.5 
«Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til leden-
de stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske,  
økonomiske og offentlige liv.» Proactima ønsker å tilby like muligheter 
for kvinner og menn til å delta i selskapet. Vi anerkjenner at det går et 
skille mellom formell og reell likestilling og vil i arbeidet vektlegge et 
ønske om å sikre reell likestilling.  

Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, 
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.  Bidra gjennom temaene 
arbeidsforhold og etiske mål og retningslinjer til delmål 8.8: «Beskytte 
arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle 
arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige 
innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.» 
Proactima har mål om 0 skader per år og et sykefravær på under 4 %. 

Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og kon-
sekvensene av dem. Bidra gjennom temaene miljøpolicy og utslipp til 
delmål 13.3 «Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvir-
ke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og de-
res evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen 
om dette.» Proactima jobber aktivt med å forbedre mål og redusere 
vårt avtrykk gjennom bærekraftig utvikling og digital transformasjon.

Redusere negativ påvirkning:

Påvirke positivt:
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Interessenter 
Vi ser på våre interessenter som aktører som 
blir positiv eller negativt berørt av vår virksom-
het eller selv kan påvirke oss. Denne rapporten 
er rettet mot våre interessenter som er de 
mange individer, selskaper, samarbeidspartnere 
og myndigheter som på en eller annen måte 
kan påvirkes av våre aktiviteter. 

En interessentkartlegging er gjennomført som 
en viktig del av vårt arbeid med å identifisere 
mulige påvirkninger fra våre tjenester og 
kunderelasjoner. Kartleggingen ble utarbeidet i 
2021 som en del av forberedelsen til ISO 14 001 
Miljøledelse sertifiseringen, som er planlagt for 
andre kvartal i 2022. 

Vi er opptatt av å ha en åpen og ærlig dialog 
med våre interessenter. Det innebærer deling 
av relevant informasjon på en måte som gjør 
interessentene, og selskapet, i stand til å ta 
informerte valg.

Vesentlige tema
Med utgangspunkt i bærekraftsmålene har
vi gjennomført en vesentlighetsanalyse hvor 
de mest relevante bærekrafttemaene for 
Proactima sin virksomhet ble kartlagt 
og prioritert. 

Ut fra analysen, der både positive og muli-
ge negative konsekvenser for mennesker, 
samfunn og miljø ble vurdert, konkluderte 
vi med fem tema som er særlig vesentlige: 

 1) etiske forhold
 2) samsvar med lover og regler
 3) økonomi 
 4) miljø (policy og utslipp), og 
 5) arbeidsforhold (helse og sikkerhet, 
 kompetanse, kultur og mangfold)

De første tre temaene, er dekket i del en av 
rapporten. «Miljø» og «arbeidsforhold» er
dekket i kommende avsnitt.

Interessenter og 
vesentlige tema

5
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I 2021 jobbet Proactima særlig med kartlegging 
av påvirkning på klima og miljø fra egne aktivi-
teter. Vi startet arbeidet med å bli sertifisert i 
henhold til ISO 14 001. ISO 14 001 er et miljø-
ledelsessystem som skal bidra til at Proactima 
reduserer sine miljøpåvirkninger og sikrer 
god miljøstyring. Som en del av kartleggingen 
av miljøpåvirkninger ble det også etablert et 
klimagassregnskap. Sertifisering er planlagt 
kombinert med fornyelse av ISO 9001:2015 
sertifiseringen i andre kvartal i 2022. 

Restriksjonene for forretningsreiser og kontor- 
arbeid var med på å redusere våre utslipp av 
klimagasser fra flyreiser og biltransport for våre 
ansatte i 2021 som i 2020.  Vi slo også sammen 
våre to kontorer i Oslo og flyttet til nye og mo-
derne kontorlokaler, noe som vil bidra positivt i 
vårt klimaregnskap.

Vi anerkjenner at for å lykkes med å redusere 
vårt eget klimaavtrykk er det viktig å engasjere 
og involvere de ansatte. Vi tar erfaringene fra 
tiden med en heldigital arbeidshverdag, hjem-
mekontor og mindre reising med oss i arbeidet 
med å tilpasse interne retningslinjer for jobb-
hverdagen fremover for å kunne fortsatt jobbe 
for å redusere vår negative påvirkning av klima 
og miljø. 

Proactima ønsker å drive bærekraftig. Vi har 
som mål å redusere vår miljøpåvirkning og 
kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon som 
en integrert del av vår strategi og drift. Med 
høy risikostyringskompetanse, og en fleksibel 

organisasjon kan Proactima være i forkant av 
lovendringer, proaktivt tilpasse virksomheten 
og bruke innsikten til å utvikle løsninger som 
både er bra for klimaet og attraktive for kunde-
ne.

Vår aktivitet er primært basert på kontorvirk-
somhet og har ingen store klimagassutslipp; 
utslippene våre kommer fra tjenestereise, avfall 
fra kontordrift og energiforbruk. Proactimas 
kontorer er geografisk fordelt, de ligger «nær» 
kunden, og vi benytter lokale ressurser så godt 
det lar seg gjøre. Det har også gjennom de 
siste årene blitt bedre tilrettelagt for digitale 
møter på alle kontorene. Vi har ikke hatt noen 
miljørelaterte hendelser eller avvik i 2021. 

Vi fordeler klimagassutslippene våre i Scope 
1,2 og 3, i henhold til GHG Protokollen. Scope 1 
tar for seg direkte utslipp fra våre egne aktivi-
teter. Siden vi ikke har noen fysisk produksjon 
eller eier noen kjøretøy, vil vi heller ikke ha 
noen utslipp i Scope 1. 

Scope 2 dekker strøm, fjernvarme og fjernkjø-
ling på kontorene. Scope 3 inkluderer alle indi-
rekte utslipp både oppstrøms og nedstrøms i 
verdikjeden. 

Vi jobber fortsatt med å kartlegge Scope 3 
og inkluderer bare forretningsreiser og avfall 
i årets rapport. 

Miljødata er gitt i tabellen nedenfor.

Miljø

VESENTLIG FOR SAMFUNNET   
FNs bærekraftsmål 13 peker på viktigheten av å 
handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene 
og konsekvensene av dem. Proactima ønsker å være 
en del av løsningen ved å redusere vår egen 
miljøpåvirkning og ved å tilby tjenester til våre kunder 
som hjelper de med å gjøre det samme. 

Oversikt over klimagassutslipp fordelt på Scope 1,2 og 3
1 PPS-ansatte er ikke medregnet i miljødata
Bergenskontoret er ikke inkludert grunnet manglende data.

Miljødata        2020 2021
Direkte klimagassutslipp (Scope 1, tonn CO2e)   0 0
Indirekte klimagassutslipp (Scope 2, tonn CO2e)  
 Lokalbasert (tonn CO2e)     1,6 1,7
 Markedsbasert (tonn CO2e)     38,5 39,1
Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3, tonn CO2e)  20,8 23,0
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Det ble registrert null (0) skader i 2021. Sykefra-
været i selskapet økte til 5,25 % i 2021, fra 4,45 
% i 2020. Økningen skyldes i hovedsak flere 
langtidssykemeldinger. Utviklingen av sykefra-
vær og skadesituasjon beskrives også i styrets 
årsberetning.

I 2022 vil vi fortsette vårt arbeid for å ivareta de 
ansatte og arbeide med å finne vår tilnærming 
til «den nye normalen». Det er spesielt viktig å 
sikre en god overgang til en mer digital hver-
dag; en hverdag hvor de ansatte møtes mindre 
fysisk og tilbringer stadig mer tid på virtuelle 
samarbeidsplattformer. Vi har satt i gang et 
større «bli kjent» prosjekt for hele selskapet og 
tar aktive grep for å bygge opp et godt ar-
beidsmiljø og en tilhørighet hvor samarbeid og 
erfaringsutveksling skjer på bakgrunn av kjenn-
skap og tillit til hverandre. Her er målet å styrke 
både individuelle og teambasert vilje, lyst og 
kompetanse til å bidra til selskapets nye strate-
gi, 2021-2025. 

For å oppnå et trygt og positivt arbeidsmiljø 
vektlegger vi bruk av standarder for blant annet 
helse og sikkerhetsarbeid, avlønning, arbeidstid 
og ansettelsesforhold. Vi tilstreber å investere 
i et arbeidsmiljø som er tilrettelagt fremtidens 
behov og jobber aktivt for å beskytte våre an-
satte, og kunders personell, fra skade gjennom 
bruk av risikostyringsprinsipper.
 

Vi overvåker arbeidsmiljøet og legger til rette 
for et arbeidsmiljø som gir alle muligheter til 
varierte og interessante oppgaver. Proactima 
har etablert vernetjeneste for hvert av de fire 
kontorstedene med ett verneombud per kon-
tor. I tillegg er det valgt et hovedverneombud 
og etablert et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) med va-
rarepresentanter for virksomheten. Selskapets 
AMU har fire representanter fra arbeidsgiver og 
fire fra arbeidstakerne. AMU etablerer og følger 
opp årlige arbeidsplaner.

Vi jobber for å gi medarbeiderne grunnlag for 
å ivareta sikkerhet på arbeidsplassen, i form 
av rett kompetanse, gode holdninger og om-
sorg for hverandre. Betydningen av å ivareta 
de ansattes reflekteres i en rekke policyer og 
arbeidsområder. Proactima respekterer og 
støtter grunnleggende menneskerettigheter 
og arbeidstakerrettigheter - som nedfelt i FNs 
menneskerettserklæring og ILOs erklæring 
om fundamentale prinsipper og rettigheter på 
arbeidsplassen. 

Vesentlig for de ansatte 
Proactima er et annerledes konsulentselskap 
og bygger på tydelige verdier; integritet, kom-
petanse og balanse. Vi driver ansvarlig med et 
etisk og verdibasert fundament, et godt ar-
beidsmiljø og en kultur som fremmer mangfold 
og likeverd.  Personlig og faglig utvikling er viktig 
for oss, og vi bruker innovasjon som drivkraft 
for å definere fremtidens løsninger for våre 
kunder.

I 2021 lanserte vi vår nye selskapsstrategi for 
2021- 2025. Strategien inkluderte en ny organi-
sasjonsstruktur. I 2022 vil vi fortsette arbeidet 
med å forankre den nye strategien og organisa-
sjonsendringene. Som en del av dette arbeidet 
gjennomgår vi eksisterende personalpolicy, 
prinsipper og prosesser for å sikre at de støtter 
opp om vår visjon, verdier og strategi. 

De ansattes helse og sikkerhet
Proactimas arbeid med helse og sikkerhet 
handler først og fremst om å ivareta våre 
ansatte. Våre ansattes evne til å håndtere en 
arbeidshverdag preget av mye usikkerhet og 
endring har som følge av covid-19 blitt enda 
viktigere. Motiverte og engasjerte arbeidstakere 
er en forutsetning for vår konkurransekraft. 
2021 ble nok et annerledes år. Restriksjoner 

som følge av Covid-19 pandemien fortsatte 
å påvirke vår arbeidshverdag, som for store 
deler av resten av verden. Å ivareta de ansatte 
i denne krevende situasjonen, samtidig som vi 
sikrer en langsiktig utvikling av selskapet har 
stått øverst på listen. 

Denne tiden har vist oss viktigheten av gode 
holdninger, omsorg for hverandre og fleksi-
ble arbeidsordninger. Som arbeidsgiver har 
det vært viktig for oss å møte restriksjoner og 
endringer i normale arbeidsmønstre på best 
mulig måte for de ansatte. Generelt er syke-
fraværet i Proactima lavt, og har også vært 
det gjennom 2021. Vi er forberedt på at dette 
sykefraværet kan øke når samfunnet åpner opp 
igjen og at vi ikke har full oversikt over hvilke 
potensielle nye arbeidsrelaterte former for 
sykefravær covid-19 kan føre til. 

Vi har aktivt brukt risikovurderinger for å veile-
de våre beslutninger om hvordan vi skal ope-
rere under pandemien. Risikovurderinger har 
blitt brukt til å informere våre beslutninger om 
stenging eller begrensing av tilgang til våre kon-
torer, og å håndtere gjenåpning av dem på en 
kontrollert måte, ofte med en mer føre-var-til-
nærming enn lokale krav. 

Arbeidsforhold

 * Totalt antall arbeidstimer utført i 2021: 110 000. 

Helse og sikkerhet  2020   2021
Skader på jobb (Antall) *    0      0
Sykefravær (%)   4,45    5,25
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Våre 77 fast ansatte konsulenter og 25 tilknyt-
tede uavhengige konsulenter står i sentrum i 
relasjonene vi har med kundene våre. Deres 
kunnskap, kompetanse, integritet og personlig 
fremferd er nøkkelen til å utvikle nødvendig 
tillit. I forlengelsen av det er en systematisk 
tilnærming til rekruttering og kompetansebyg-
ging viktig for å sikre høy kvalitet på selskapets 
tjenester. 

Proactima tror også at kontinuerlig læring er 
viktig for de ansattes trivsel og utvikling. Det 
igjen er med på å skape en kultur for inno-
vasjon som drivkraft for å utvikle fremtidens 
løsninger for våre kunder. 

I 2021 har vi jobbet for å styrke sammenhen-
gen mellom strategi, organisasjon og kompe-
tanse, som en refleksjon av at det er de ansatte 
som er vårt fundament. Høsten 2021 opprettet 
vi en ny HR-stilling i selskapet som et viktig bi-
drag til vårt ønske om å utvikle og forvalte våre 
viktigste verdier, våre ansatte, på en god måte, 
og på den måten nå vår misjon og visjon. 

I tråd med samfunnsendringer, nye muligheter 
og behov, har det også vært viktig for Proactima 
å søke kompetansepåfyll gjennom nyansettel-
ser. I 2021 ansatte vi 19 personer hvor av tre 
(15 %), en kvinne og to menn, var nyutdannede. 
Åtte ansatte valgte å slutte i selskapet, tre kvin-
ner og fem menn.

Vi har tilrettelegger for systematisk oppbygning 
av kompetanse for å sikre høy kvalitet i våre 
produkter og tjenester, og at kontinuerlig læ-
ring er viktig for trivsel og utvikling. Den enkelte 
ansattes kompetanseutvikling foregår ofte i 
prosjekt gjennom oppgaver og nye utfordringer 
som løses i samarbeid med kollegaer. Vi legger 
også til rette for erfaringsoverføring og læring 
på tvers av prosjekter gjennom regelmessige 
interne lunsjseminarer. 

Videre har alle ansatte en utviklingsplan som 
inneholder konkrete tiltak for kompetanse-
utvikling. Ansatte tilbys deltagelse på kurs og 
seminarer inntil 40 timer i året. Det tilbys også 

muligheten for økonomisk støtte til  
videreutdannelse innenfor strategisk viktige 
fagområder. 

Ingen oppdrag er like 
Tilgjengelighet på riktig kompetanse er avgjø-
rende for å kunne levere kvalitet, opprettholde 
et godt forhold til kunden og oppnå god lønn-
somhet. Å tiltrekke, beholde og videreutvikle 
ansatte er grunnleggende for vår suksess. Det 
betyr at Proactima må kunne tilby interessante 
oppgaver, konkurransedyktige betingelser og et 
arbeidsmiljø som folk har lyst til å bli del av, bli 
værende i og utvikle seg videre sammen med. 

Kontinuerlig læring og utvikling forutsetter kon-
tinuitet og systematikk. Proactima har i 2021  
arbeidet med å harmonisere og profesjonalisere 
prosessene for rekruttering og medarbeider- 
utvikling. Arbeidet videreføres i 2022. 

Vi anerkjenner viktigheten og verdien av mang-
fold og likestilling. Vi jobber aktivt for å frem-
me dette gjennom teama som rekruttering, 
utviklingsmuligheter, forfremmelse, lønns- og 
arbeidsvilkår, tilrettelegging og balanse mellom 
jobb og fritid. Vi vil fortsette å styrke vår tilnær-
ming til mangfold og inkludering for å skape et 
miljø hvor alle ansatte føler seg verdsatt,  
respektert og inkludert.

Å vedlikeholde og videreutvikle selskapskultu-
ren er et viktig arbeid som krever kontinuerlig 
innsats. For å kartlegge viktige faktorer som 
påvirker arbeidsmiljøet gjennomfører selskapet 
medarbeiderundersøkelser (MAUS) annet hvert 
år. MAUS bidrar til at vi kan effektivt identifisere 
og iverksette nødvendige forbedrings tiltak. I 
mellomårene gjennomføres en «temperatur-
sjekk» hvor det testes rundt fokusområdene og 
eller andre viktige team som har kommet opp. 

Alle ansatte i Proactima AS er forpliktet til 
å bidra til et positivt og profesjonelt arbeidsmil-
jø. Dette innebærer at de ansatte skal behandle 
hverandre med respekt, og at alle former for 
diskriminering er uakseptabelt. 

De ansatte – kompetanse, 
kultur og mangfold
De ansatte er Proactimas viktigste verdi. 
Konsulentbransjen er en kunnskapskrevende bransje, 
der kompetanse danner grunnlaget for verdiskapning 
og differensiering. 
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Ansatte

Ansatte  Kvinner  Menn Totalt
  %  % 
Antall ansatte 34 30% 53 70%  87
Antall faste ansatte 31 40% 46 60%  77
Antall midlertidig ansatte (prosjektansatte) 3 30% 7 70%  10
Antall ansatte i 100 % (fulle) stillinger 34 40% 51 60%   85  
      
Tabell 3. Antall ansatte. 

Kjønn og alder
 
Ansettelse (Fast)        Totalt 
 Alder Under 30 år 30- 50 år Over 50 år  
   %  %  %  
Nyansatte Kvinner 1 6% 6 32%  2  10% 9
 Menn 2 10% 4 21% 4 21% 10
Fasteansatte* Kvinner 1 1% 22 29%  8 10 % 31
 Menn 2 3% 19 25% 25 33% 46
Midlertidig  Kvinner 0 0% 2 20% 1 10% 3
prosjektansatte Menn  1 10% 3 30% 3 30% 7
Totalt Kvinner  1  24  9  34
 Menn  3  22  28  53
Tabell 4. Antall ansatte fordelt på kjønn og alder. *Inkludert nyansatte.

Arbeidssted 
Ansatte  Stavanger Oslo Trondheim Bergen Totalt
Antall ansatte  36 30 7  4 77
Kvinner  13 16 4  1 34
Menn 23 14 3  3 43
Antall faste ansatte 36 30 7  4 77
Antall midlertidig ansatte  6 1 3  0 10
(prosjekt ansatte) 
Personalomsetning      

Tabell 5. Antall ansatte per kontorsted. 

Foreldrepermisjon 
Foreldrepermisjon 2021 Kvinner Menn
Gjennomsnittlig antall uker  0 10
Antall ansatte med rett til permisjon 0 2
Antall ansatte som tok permisjon 0 2
     
Tabell 6. Foreldrepermisjon.

GRI INDIKATOR

BRUKSERKLÆRING

GR 1

Proactima AS har rapportert informasjon fra 
GRI-innholdsindeksen for perioden 1. januar til 
31. desember med referanse til GRI-standardene.

GRI 1: Foundation 2021

 BESKRIVELSE 

 GRI 2: Generell informasjon  Side tall  
 Selskapsprofil   
2-1 Navn på selskapet  1
2-2 Tjenester og aktiviteter som omfattes  18-19
 av rapporten 
2-3 Rapporteringsperiode, frekvens og  2
 kontaktperson for spørsmål om 
 rapporten  
2-4 Endringer i forhold til tidligere  2
 rapportert informasjon 
  Aktiviteter og de ansatte 
2-6 Aktiviteter, verdikjede og and  6-9
 forretningsmessige forhold 
2-7 De ansatte (selskapets størrelse) 6-7 
2-8 Andre arbeidstakere tilknyttet  7
 selskapet 
  Selskapsledelse  
2-9 Styringsstruktur og sammensetning  11
2-10 Nominasjon og valg av styre 11
2-11 Styreleder  11
2-12 Styrets rolle i å sette mål, verdier  11
 og strategi  
2-13 Prinsipper for delegering av ansvar 11 
2-14 Styrets rolle i bærekrafts 14
 rapportering 
2-15 Interessekonflikter 11 
2-16 Kommunikasjon av kritikkverdige forhold 11 
2-18 Styreevaluering 11 
2-19 Styre honorarer 11 
2-20 Fastsettelse av styrehonorarer 11 
  Strategi, policyer og praksis  
2-22 Uttalelse fra CEO på selskapets  4-5
 strategi for en bærekraftig utvikling  
2-23 Organisasjonens verdier, prinsipper,  6, 9
 standarder og normer 
2-24 Policy etterlevelse  8-9 
2-25 Varslingskanaler  11
2-26 Varslingskanal for brudd på etiske  11
 retningslinjer  
2-27 Samsvar med lover og regler 11 
2-28 Medlemskap i organisasjoner 9 
2-29 Interessentdialog  19 
  GRI 3: Vesentlige tema 2021 
  Rapporteringspraksis  
3-1 Identifisering av vesentlig temaer 19 
3-2 Vesentlige temaer  19 
3-3 Håndtering av vesentlig temaer 19-25 
GRI 201: Økonomisk ytelse 2016 
  Økonomisk prestasjon  
201-1 Økonomisk verdiskapning  8
 og fordeling  

                                  

201-2 Økonomiske implikasjoner, risikoer og  8
 muligheter, som følge av klima
 endringer  
  GRI 305: Utslipp 2016 
  Utslipp 
305-1 Direkte klimagassutslipp (Scope 1) 21 
305-2 Indirekte klimagassutslipp (Scope 2) 21 
305-3 Andre indirekte klimagassutslipp  21
 (Scope 3) 
  GRI 401: Ansettelse 2016 
  Ansettelse 
401-1 Antall og andel nye ansatte 6, 26 
401-3 Foreldrepermisjon 26 
  GRI 403: Arbeidsmiljø og sikkerhet 2018 
  Arbeidsmiljø og sikkerhet 
403-1 Styringssystem for helse og sikkerhet 22-23 
403-2 Prosess for identifisering av arbeids 23
 relaterte risikoer 
403-3 Beskrivelse av helse og sikkerhet  22-23
 relaterte tjenester  
403-4 Ansattes involvering i HMS-styrings 23
 systemet og mandat og arbeid 
 i sikkerhetsutvalg  
403-5 Opplæring av ansatte i helse og  23
 sikkerhet, spesielt for utsatte 
 funksjoner  
403-6 Fremme av arbeidstakeres helse 22-23 
403-9 Arbeidsrelaterte skader: antall og frekvens  23
 av skader med dødsfall, alvorlige skader 
 og andre skader 
  GRI 404: Opplæring og utvikling 2016 
  Opplæring og utvikling  
404-1 Gjennomsnittlig timer brukt årlig på opp 25
 læring og utvikling per ansatt fordelt på 
 kjønn  
404-2 Programmer for kompetanseutvikling og  25
 støtte til kompetanseomstilling  
  GRI 405: Mangfold og like muligheter 2016 
  Mangfold og like muligheter  
405-1 Mangfold blant ledelsen (styringsorganer)  11, 26
 og ansatte 
  GRI 406: Ikke-diskriminering 2016 
  Ikke-diskriminering  
406-1 Tilfeller av diskriminering og iverksatte  25  
 korrigerende tiltak  
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