Konsernføring:

Samfunnsansvar
og ytre miljø

Regnskapsloven, Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse fra
NUES og Det globale rapporteringsinitiativet (GRI) stiller krav til hvordan
Agder Energi skal forvalte og kommunisere sitt samfunnsansvar. Felles
for disse nasjonale og internasjonale føringene er oppmerksomheten om
de fire områdene: Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre
miljø og anti-korrupsjon. Agder Energi ønsker å integrere hensyn til
samfunn og miljø i sin virksomhet, sine beslutningsprosesser og i
underleverandørenes aktiviteter.
Agder Energi har vedtatt en konsernstrategi og metode som gir føringer
for resultatatområdenes oppfølging av samfunnsansvar.

Ansvarsforhold
Samfunnskontakt har ansvaret for strategi, implementering og
rapportering på samfunnsansvar og ytre miljø i konsernet.
Resultatområdene har ansvaret for det operasjonelle, for ivaretagelse av
og rapportering på samfunnsansvar og ytre miljø for seg og sine
underleverandører. Samfunnsansvar følger opp resultatområdenes
etterlevelse av gjeldene strategi, metode og rapportering.
Rapporteringen skjer via de tre kanalene: Bærekraftrapport, konsernets
risikostyring system og internkontroll.

Krav
Strategi:
Samfunnskontakt har ansvar for innhold og implementering av strategi
for Samfunnsansvar og ytre miljø: Resultatområdene har et
utføreransvar for gjennomføring av strategien i eget selskap og for
underleverandørenes aktiviteter.
•

Resultatområdene skal utforme tiltak for å oppfylle de tre
samfunnsansvar målene som er definert av konsernet.

•

Resultatområdene skal utforme miljømål som er relevant for egen
virksomhet.

•

Resultatområdene skal utforme tiltak for å oppfylle miljømål(ene) som
selskapet har vedtatt.

Ansvarsforhold:
Samfunnskontakt har ansvaret for strategi, implementering og
rapportering på samfunnsansvar og ytre miljø i konsernet.
Resultatområdene har ansvaret for det operasjonelle, for ivaretagelse av
og rapportering på samfunnsansvar og ytre miljø for seg og sine
underleverandører. Samfunnsansvar følger opp resultatområdenes
etterlevelse av gjeldene strategi, metode og rapportering.
Rapporteringen skjer via de tre kanalene: Bærekraftrapport, konsernets
risikostyring system og internkontroll.

Strategi
Samfunnskontakt har ansvar for innhold og implementering av strategi
for Samfunnsansvar og ytre miljø:

Resultatområdene har et utføreransvar for gjennomføring av strategien i
eget selskap og for underleverandørenes aktiviteter.

•

Resultatområdene skal utforme tiltak for å oppfylle de tre
samfunnsansvar målene som er definert av konsernet.

•

Resultatområdene skal utforme miljømål som er relevant for egen
virksomhet.

•

Resultatområdene skal utforme tiltak for å oppfylle miljømål(ene) som
selskapet har vedtatt.

Metode
Samfunnskontakt har ansvar for innhold og implementering av
Samfunnsansvar og ytre miljø metodikk for interessentanalyse.

Resultatområdene har ansvaret for anvendelse av metodikk for
interessentanalyse.

•

Selskapsvise interessentanalyser utformes som en del av
forretningsplanen

•

For selskapene i AE Venture porteføljen gjennomføres
interessentanalyse ved behov.

Rapportering
Resultatområdene rapporterer på samfunnsansvar via tre kanaler.

Bærekraftrapporten

Resultatområdene har ansvaret for rapportering av forespurte data til
Bærekraftrapporten samt gi innspill til hvilken data som er vesentlig for
selskapet å rapportere på.
•

Rapportering innen frister angitt i års hjulet for samfunnsansvar
rapportering

•

Deltagelse i prosess for å identifisere vesentlige rapporteringspunkter

Konsernets risikosystem
Resultatområdene har ansvar for å følge opp rapportering basert på
metodikk for interessentanalyse.
•

Kvartalsvis rapportering av samfunnsansvar risikoer inn i Agder Energi
sitt risikosystem.

Internkontroll
Daglig leder i selskapene rapporterer årlig på etterlevelsen av
Samfunnsansvar og Ytre miljø som en del av internkontrollen.

