INDIKATOR

REFERANSE OG/ELLER SVAR

GENERELL INFORMASJON
Vesentlige aspekter for TINE:
I 2015 ble det gjennomført en vesentlighetsanalyse der de mest vesentlige aspektene
for TINEs interessenter og for selskapet selv ble definert. Aspektene ansees som
områder der TINE har et spesielt økonomisk-, miljømessig og sosialt ansvar. I løpet av
2016 har enkelte aspekter endret sin vesentlighet noe. Dette er hensyntatt i årets
rapportering.
Vi har valgt å dele rapporten opp i to nivåer.:

Vestentlighetsanalyse (tekst og figur)
Sllik rapporterer vi GRI

NIVÅ 1: Rapporterer de mest vesentlige aspektene. Disse indikatorene er også verifisert
av ekstern tredjepart (revisor)
NIVÅ 2: Rapporterer ulike aspekter som er vesentlig for enkelte av TINEs interessenter,
men er utenfor GRI-scope.
STRATEGI OG ANALYSE
G4-1

Erklæring fra selskapets øverste leder

SELSKAPETS PROFIL
G4-3
Navn på selskapet
G4-4

Viktige merkevarer, produkter og/eller tjenester

G4-5

Selskapets hovedkontor

G4-6

Land hvor selskapet opererer

G4-7

Selskapsform og eierstruktur

G4-8

Markeder, sektorer, geografiske områder og kundegrupper

G4-9

Selskapets størrelse (ansatte, operasjoner, omsetning, kapitalisering, produkter og
tjenester)

G4-10

Selskapets størrelse (ansatte per kontrakt og kjønn, geografi etc.)

G4-11

Selskapets størrelse (ansatte omfattet av kollektive tariffavtaler)

G4-12

Selskapets leverandørkjede

G4-13

Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede

G4-14

Tilnærming og bruk av "føre-var-prinsippet"

Å vinne på den riktige måten
Bærekraftig verdiskaping
TINE SA
Merkevarene våre
Dette er Tine
Kontaktinformasjon
Dette er TINE
Konsernstyrets beretning
Eierstyring og selskapsledelse
Dette er TINE
Dette er TINE
Konsernstyrets beretning
Merkevarene våre
Årsregnskap 2016:
- Note 1 Segmentinformasjon
- Note 2 Salgsinntekt ferdigvarer fordelt på geografisk område
Konsernstyrets beretning
Nøkkeltall
Årsregnskap 2016
Konsernstyrets beretning
Fordeling ansatte kvinner/menn
Konsernstyrets beretning
Dette er TINE
Statistikk
Etisk handel
Å vinne på den riktige måten
Konsernstyrets beretning
Eierstyring og selskapsledelse
Bærekrafting verdiskaping
Å vinne på den riktige måten
Tydelig retning for redusert utslipp
Utslipp og avfall
Hva skal vi med klimaregnskapet?

VERIFISERT AV EKSTERN TREDJEPART

IKKE RAPPORTERT

G4-15

Eksterne prinsipper og initiativ som støttes

G4-16

Medlemskap i organisasjoner

IDENTIFISERTE VESENTLIG ASPEKTER OG AVGRENSNINGER
G4-17

Selskapets driftsstruktur

G4-18

Prosess for å definere rapportens innhold

G4-19
G4-20
G4-21
G4-22

Prosess for å definere innhold av rapport - vesentlige aspekter
Avgrensning av rapporten - egen organisasjon
Avgrensning av rapporten - utenfor egen organisasjon
Effekten av endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon

G4-23

Vesentlige endringer i avgrensninger og vesentlige aspekter i forhold til tidligere rapporter

Konsernstyrets beretning
Eierstyring og selskapsledelse
Etisk handel
Til de som virkelig trenger den
Et litt sunnere alternativ
Vi samarbeider om sunnere mat
Friske dyr gir god melk
Reduserer bruken av antibiotika
Konsernstyrets beretning
TINE, en sikker arbeidsplass
Høy returandel
Etisk handel
Dette er TINE
TINE-kartet Norge
Konsernstyrets beretning
Eierstyring og selskapsledelse
Vesentlighetsanalyse
Slik rapporterer vi GRI
Vesentlighetsanalyse
Slik rapporterer vi GRI
Slik rapporterer vi GRI
Ingen vesentlige endringer
Rapporteringen omfatter TINE SA dersom ikke annet er
presisert

INTERESSENTENGASJEMENT
G4-24

Oversikt over interessegrupper

G4-25

Utvelgelse av interessentgrupper

G4-26

Interaksjon med interessegrupper

G4-27

Temaer fremmet av interessegrupper

RAPPORTERINGSPROFIL
G4-28
Rapporteringsperiode
G4-29
Forrige rapport
G4-30
Rapporteringssyklus
G4-31
Kontakt for spørsmål til rapporten

Vesentlighetsanalyse
Trygge produkter gir fornøyde forbrukere
Vi bidrar til lokal verdiskaping
Omdømme og åpenhet
Vesentlighetsanalyse
Slik rapporterer vi GRI
Bærekraftig verdiskaping
Vesentlighetsanalyse
Bærekraftig verdiskaping
Konsernstyrets beretning
Vesentlighetsanalyse
Bærekraftig verdiskaping
Konsernstyrets beretning
2016
Årsrapport 2015
Årlig
Kontaktinformasjon
Slik rapporterer vi GRI
Revisors uttalelse

G4-32

“In accordance” nivå, GRI tabell og referanse til uttalelse fra ekstern attestasjon av
rapporten

G4-33

Praksis for ekstern verifisering

Revisors uttalelse

Foretaksstyring - struktur og sammensetning

Eierstyring og selskapsledelse
Dette er TINE

STYRING
G4-34

ETIKK OG INTEGRITET
G4-56

Verdier, prinsipper, standarder og normer, f.eks. etisker retningslinjer

NIVÅ 1 - VESENTLIG Indikatorer
KATEGORI: ØKONOMI

Konsernstyrets beretning
Eierstyring og selskapsledelse
Etikk for likhet og rettferdighet

Aspekt: Økonomisk prestasjon

G4-DMA

G4-EC1

Beskrivelse av ledelsespraksis

Konsernstyrets beretning.
- "TINEs mål og strategi"
- "Organisasjon og mennesker"
Eierstyring og selskapsledelse
- "Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse"
- "Generalforsamling"
- "Styrets arbeid"

Ja

Økonomisk verdiskaping og fordeling

Å vinne på den riktige måten
Eierstyring og selskapsledelse
- "Selskapskapital og utbytte"
Vi bidrar til lokal verdiskaping
Samfunnsregnskap
Bærekraftig verdiskaping
Konsernsyrets beretning
- "Resultater 2016"
Resultatregnskap 2016

Ja

Beskrivelse av ledelsespraksis

Konsernstyrets beretning:
- "Vekst og konkurransekraft"
- "TINEs eierorganisasjon"
Bærekraftig verdiskaping:
- "Nærhet – melkeproduksjon i hele landet"
Trygge produkter gir fornøyde forbrukere:
-"Policy, indikatorer og måltall for trygg mat"
Redusert klima og miljøbelastning fra melkeprouksjonen
Etisk Handel
Hva er det med palmeolje?
Miljømål 2016:
- "Svinn"

Ja

Benyttede råvarer vekt/volum

Årsregnskap 2016:
- Note 32
- Statistikk 1
- TINE Råvare (s 66,67)
Fra melkespann til bioplast

Ja

Miljø og HMS-tall: "Svinn konsummelkanlegg"

Ja

Konsernstyrets beretning:
- "Samfunnsansvar"
- "Logistikk og distribusjon"
- "Industri og struktur"
Bærekraftig verdiskaping:
- "Ressurser"
Miljømål 2016:
- Energi"
Tydelig retnings for redusert utslipp:
- "Mindre bruk av energi"

Ja

KATEGORI: MILJØ
Aspect: Råvarer

G4-DMA

G4-EN1

Egen indikator Optimal utnyttelse av råvaren

Det er ikke rapportert på:
- Verdi per markedsnivå
- Verdi per region på områdene vareleverandører, skatt,
renter og investeringer
- Netto verdi behold i selskapet
TINE har i dag ikke systemer som fordelere verdiskaping
på nevnte områder. Det vil bli vurdert å utvide
samfunnsregnskapet for 2017 slik at indikatoren kan
rapporteres fullt ut

Det rapporteres ikke på forbruk av emballasje fordelt på
fornybart og ikke-fornybart materiale.

Aspekt: Energi

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

TINE har i dag ikke en kategirosering mellom fornybart og
ikke-fornybart emballasjemateriale. Vi vil for 2017
etablere systemer slik at indikatoren kan rapporteres fullt
ut

G4-EN3

Direkte energiforbruk

Miljø og HMS-tall. "Brutto energiforbruk (GWh)"
Tydelig retning for redusert utslipp
Hva skal med i klimaregnskapet

Ja

Det rapporteres ikke på totalt energiforbruk i J eller GWh
der transport er inkludert. For transport rapporteres det
kun på forbruk av drivstoff i liter.
Vi vil i 2017 etablere systemer slik at TINE kan rapportere
et totalt forbruk av KWh, evt J

G4-EN5

G4-EN6

Relativt energiforbruk

Redusert energiforbruk som skyldes konkrete tiltak

Aspekt: Utslipp til luft

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-EN15

Direkte utslipp av klimagasser (GHG) (Scope 1)

G4-EN16

Indirekte utslipp av klimagasser (GHG) (Scope 2)

G4-EN17

Andre indirekte utslipp av klimagasser (GHG) (Scope 3)

G4-EN18

Relative utslipp av klimagasser

G4-EN19

Reduksjon av utslipp av klimagasser (GHG)

Miljø og HMS-tall. "Omsetning ift. Brutto energiforbruk
(MNOK/GWh)"

Miljø og HMS-tall. "Brutto energiforbruk (GWh)"
Tydelig retning for redusert utslipp
Avfall og flis som energikilde
Over på jernbane

Konsernstyrets beretning:
- "Samfunnsansvar"
- "Logistikk og distribusjon"
- "Industri og struktur"
Bærekraftig verdiskaping:
- "Ressurser"
Miljømål 2016/2017:
- "Klimagassutslipp"
- "Utslipp av NOx fra transport"
Tydelig retning for redusert utslipp:
- "Vi satser fornybart"
- "Klimavennlig drivstoff"
Hva skal vi med klimaregnskapet?
Miljø og HMS-tall. "Utslipp CO2-ekv totalt (tonn)"
Tydelig retning for redusert utslipp
Utslipp utenfor scope 1
Hva skal med i klimaregnskapet?
Utslipp til luft, scope 1,2 og 3 (figur)
Redusert klima og miljøbelastning fra melkeproduksjonen
Hva skal med i klimaregnskapet?
Utslipp til luft, scope 1,2 og 3 (figur)
Miljø og HMS-tall. "Utslipp CO2-ekv totalt ift. EBITDA
(tonn/MNOK)"
Miljø og HMS-tall. "Utslipp CO2-ekv totalt (tonn)"
Tydelig retning for redusert utslipp
Avfall og flis som energikilde
Over på jernbane

Ja

Ja

Vi vil i 2017 etablere systemer slik at TINE kan rapportere
total endring i KWh, evt J

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Aspekt: Utslipp til vann og avfall

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Bærekraftig verdiskaping:
- "Ressurser"
Miljømål 2016:
- "Svinn"
Utslipp og avfall

Det rapporteres ikke redusert energi forbruk totalt for
TINE (inkl. transport) i J eller GWh. For transport
rapporteres det kun endring i forbruk av drivstoff i liter.

Ja

Det rapporteres ikke på volum av farlig avfall

G4-EN23

Avfallsmengder og disponering av avfall

G4-EN24
Uhellsutslipp
Aspekt: Produkter og tjenester

Det rapporteres ikke avfall i volum fordelt på ulike
avfallsfraksjoner

Miljø og HMS-tall. "Kildesortert avfall (prosent av totalt
mengde)"
Fra melkespann til bioplast

Ja

Utslipp og avfall

Ja

Ja

Det enkelte produksjonsanlegg har dokumentert volum av
farlig avfall og en fordeling på ulike avfallsfraksjoner. Det
er imdiertid ikke fremskaffet en samlet oversikt for TINE
totalt. For 2017 vil dette bli rapportert

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Bærekraftig verdiskaping
Konsernstyrets beretning:
- "TINEs mål og strategi"
- "Nyskapning bidrar til resultater"
Høy returandel
Fra melkespann til bioplast

G4-EN28

Prosentvis gjenvinning av produkter og emballasje per kategori

Høy returandel

Ja

Miljø og HMS-tall. "Emballasjeforbruk ift. omsetning"

Ja

Konsernstyrets beretning:
- "Samarbeid mellom ledelse og medarbeidere"
- "Etikk er et lederansvar"
Etikk for likhet og rettferdighet
Eiersyring og selskapsledelse:
- "Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med
nærstående"
- "Risikostyring og intern kontroll"
Ingen registrerte saker 2016

Ja

Ja

Egen indikator Relativt emballasjeforbruk

Aspekt: Etterlevelse

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-EN29
Bøter og sanksjoner for brudd på miljølover og -forskrifter
Aspekt: Transport

Ja

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Konsernstyrets beretning
- "Logistikk og distribusjon"
Bærekraftig verdiskaping:
- "Ressurser"
Miljømål 2016/2017:
- "Klimagassutslipp"
Tydelig retning for redusert utslipp

G4-EN30

Miljøpåvirkning fra transport, inkludert tjenestereiser

Miljø og HMS-tall. "Utslipp CO2-ekv fra transport (tonn)"
Tydelig retning for reduserte utslipp
Over på jernbane

Ja

Konsernstyrets beretning:
- "Sikkerhet, helse og miljø"
TINE, en trygg arbeidsplass

Ja

Aspekt: Helse og sikkerhet
G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Det rapporteres ikke på sykefravær og fraværsskader
fordelt på kjønn samt tilfeller av yrkesrelaterte
sykdommer.
TINEs HR-system fanger i dag ikke opp fraværsskader
fordelt på kjønn eller yrkesrelaterte sykdommer. Det vil i
løpet av 2017 blir vurdert om det vil være formålstjenelig
å rapportere på disse størrelsene i fremtiden.

G4-LA6

Dødsfall, skader, yrkesrelaterte sykdommer, tapte arbeidsdager, fravær, og antall
arbeidsrelaterte dødsfall

Konsernstyrets beretning
Miljø og HMS-tall. "Sykefravær og H-verdi"
TINE, en trygg arbeidsplass

Det rapporteres ikke på andel innleid arbeidskraft der
selskapet er ansvarlig for sikkerheten på arbeidsplassen.
Ja

TINE har ansvaret for sikkerheten til innleid arbeidskraft
som utfører arbeid på en TINE lokasjon. Eventuelle skader
blir registrert, men går ikke inn i beregningen av selskapets
H-verdi
Det rapporteres ikke på tapt arbeidstid som følge av
fraværsskader.
TINE har i dag ikke systemer for beregning av en såkalt Fverdi. Det vil i 2017 bli vurdert om F-verdi er et måltall som
TINE skal rapporterer på i fremtiden

Aspekt: Anti-korrupsjon

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Konsernstyrets beretning:
- "Etikk er et lederansvar"
Etikk for likhet og rettferdighet
Eierstyring og selskapsledelse:
- "Risikostyring og intern kontroll"

G4-SO5

Bekreftede hendelser av korrupsjon og tiltak gjennomført

Ingen registrerte saker 2016

Ja

Ja

Aspekt: Påvirkning av offentlig politikk

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-SO6
Økonomiske bidrag til politiske partier etter land og mottaker
Aspekt: Konkurransehemmende atferd

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Antall rettslige saker knyttet til konkurransehindrende atferd, antitrust- og
monopolpraksis
Aspekt: Etterlevelse
G4-SO7

Konsernstyrets beretning:
- "Rammebetingelser"
Eierstyring og selskapsledelse:
- "Risikostyring og intern kontroll"
Omdømme og åpenhet:
- "Samfunnskontakt"
Ingen økonomisk støtte

Ja

Ja

Konsernstyrets beretning:
- "Etikk er et lederansvar"
Etikk for likhet og rettferdighet
Eierstyring og selskapsledelse:
- "Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med
nærstående"
- "Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og
uavhengighet"
- "Risikostyring og intern kontroll"

Ja

Ingen registrerte saker 2016

Ja

G4-DMA

Konsernstyrets beretning:
- "Samarbeid mellom ledelse og medarbeidere"
- "Etikk er et lederansvar"
Etikk for likhet og rettferdighet
Eiersyring og selskapsledelse:
- "Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med
nærstående"
- "Risikostyring og intern kontroll"

Ja

Ingen registrerte saker 2016

Ja

Konsernstyrets beretning:
- "Vekst og konkurransekraft"
Bærekraftig verdiskaping:
- "Ernæring og folkehelse"
Gjør det fristende å velge sunt
Et litt sunnere alternativ
Vi samarbeider om sunnere mat

Ja

Beskrivelse av ledelsespraksis

Konsernstyrets beretning:
- "Vekst og konkurransekraft"
- "Strengt antibiotikaregime gir god dyrehelse "
Bærekraftig verdiskapning
- "Nærhet – melkeproduksjon i hele landet"
Friske dyr gir god melk

Ja

Policy og praksis i forhold til antibiotika, betennelsesdempende, hormon og/eller
vekstfremmende behandling, per dyreart.

Friske dyr gir god melk
Reduserer bruken av antibiotika

Ja

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-SO8
Bøter og ikke-monetære sanksjoner for brudd på lover og reguleringer
Sektorspesifikk aspekt: Sunn og rimelig mat

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Sektorspesifikk aspekt: Dyrevelferd

G4-DMA

FP12

UNDERKATEGORI: PRODUKTANSVAR
Aspekt: Kunders helse og sikkerhet

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-PR2

Brudd på regler og standarder for helse og sikkerhet for produkter og tjenester

Egen indikator Psoitive/negative prøver av sykdomsfremkallende bakterier

Konsernstyrets beretning:
- "Vekst og konkurransekraft"
- "Trygg mat resultat av godt arbeid i verdikjeden"
Bærekraftig verdiskaping:
- "Nærhet – melkeproduksjon i hele landet"
Trygge produkter gir fornyde forbrukere
Gjør det fristende å velge sunt
Miljø og HMS-tall. "Antall tilbakekallinger"
Trygge produkter gir fornyde forbrukere
Miljø og HMS-tall. "Trygg mat"

Ja

Ja
Ja

Aspekt: Merking av produkter og tjenester

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-PR4

Brudd på regler og standarder for merking av produkter og tjenester

G4-PR5

Resultater fra kundetilfredshetsundersøkelser

NIVÅ 2 - VESENTLIG FOR ENKELTE INTERESSENTER

SPESIFIKK INFORMASJON
Aspekt: Innkjøpspraksis

Bærekraftig verdiskaping:
- "Ernæring og folkehelse"
Trygge produkter gir fornyde forbrukere
Gjør det fristende å velge sunt
Vi samarbeider om sunnere mat
Åpenhet og omdømme
Ingen registrerte saker 2016
Konsernstyrets beretning:
- "Høy kundetilfredshet og godt omdømme"
Omdømme og åpenhet

Ja

Ja
Ja

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

FP1

Innkjøp fra leverandører som tilfredsstiller selskapets politikker for
opprinnelseskilde/sporbarhet

FP2

Andel av innkjøp som er i samsvar med standarder for ansvarlig produksjon

Vesentlighetsanalyse
Etisk handel
Konsernstyrets beretning
Etisk handel
Statistikk
Etisk Handel
Trygge produkter gir fornøyde forbrukere

KATEGORI: SOSIALT
UNDERKATEGORI: ARBEIDSTAKERFORHOLD
Aspekt: Sysselsetting

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-LA1

Nyansettelser og turnover

Aspekt: Samarbeid mellom ledelse og ansatte

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-LA4
FP3

Minimum varslingsfrist ved organisasjonsendringer/omstruktureringer
Tapt arbeidstid som følge av streiker og lock-outs
Aspekt: Opplæring og trening
G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-LA10

Kompetansestyring og livslang læring

Aspekt: Mangfold og likestilling

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-LA12

Mangfold i styrende organer og ansattkategorier i henhold til kjønn, alder og andre
indikatorer knyttet til mangfold

Aspekt: Miljøforhold hos leverandør
G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Aspekt: Arbeidstakerforhold hos leverandører
G4-DMA
Beskrivelse av ledelsespraksis

Konsernstyrets beretning:
- "Medarbeidere og ledelse"
- "Organisasjon og mennesker"
- "Utsiktene framover"
TINE, en sikker arbeidsplass
Konsernstyrets beretning:
- "Mobilitet og omstilling"
- "Kompetente medarbeidere er en forutsetning for å lykkes"
Konsernstyrets beretning:
- "Samarbeid mellom ledelse og medarbeidere"
- "Rammebetingelser"
Eierstyring og selskapsledelse:
- "Generalforsamling"
- "Valgkomité"
- "Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og
uavhengighet"
- "Styrets arbeid"
TINE, en sikker arbeidsplass
I henhold til nasjonale lover og forskrifter
Ingen streiker eller lock-out i 2016
Konsernstyrets beretning:
- "TINEs eierorganisasjone"
TINE, en sikker arbeidsplass
Etikk for likhet og rettferdighet
Konsernstyrets beretning:
- "TINEs eierorganisasjone"
TINE, en sikker arbeidsplass
Etikk for likhet og rettferdighet
Konsernstyrets beretning:
- "Organisasjon og mennesker"
Etikk for likhet og rettferdighet
Eierstyring og selskapsledelse:
- "Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og
uavhengighet"
Eierstyring og selskapsledelse:
- "Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og
uavhengighet"
Konsernstyrets beretning:
- "Stort mangfold i TINE"
Miljø og HMS-tall. "Kvinneandel og kvinnenadel i ledende
stillinger"
Redusert klima og miljøbelastning fra melkeproduksjonen
Etisk handel
Hva er det med palmeolje?
Etisk handel

Vesentlige aktuelle og potensielle negativ arbeidstakerforhold i leverandørkjeden og
tilhørende tiltak
Aspekt: Klagemekanismer knyttet til arbeidsforhold
G4-LA15

G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-LA16
Antall klager på arbeidsforhold
UNDERKATEGORI: MENNESKERETTIGHETER
Aspekt: Ikke-diskriminering
G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-HR3
Antall saker knyttet til diskriminering og gjennomførte tiltak
Aspekt: Organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger
G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til organisasjonsfrihet og
kollektive lønnsforhandlinger
Aspekt: Barnearbeid
G4-DMA
Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-HR5
Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til barnearbeid
Aspekt: Tvangsarbeid
G4-DMA
Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-HR4

G4-HR6

Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til tvangsarbeid

Aspekt: Menneskerettigheter i leverandørkjden
G4-DMA
Beskrivelse av ledelsespraksis
Vesentlige aktuelle og potensielle negativ menneskerettighetsforhold i leverandørkjeden
G4-HR11
og gjennomførte tiltak
UNDERKATEGORI: SAMFUNN
Aspekt: Markedsføring
G4-DMA

Beskrivelse av ledelsespraksis

G4-PR7

Brudd på regler og standarder for markedsføring

Etisk handel
Konsernstyrets beretning:
- "Etikk er et lederansvar"
Eierstyring og selskapsledelse:
- "Risikostyring og intern kontroll"
Etikk for likhet og rettferdighet
Ingen registrerte saker 2016

Konsernstyrets beretning:
- "Etikk er et lederansvar"
Etikk for likhet og rettferdighet
Ingen registrerte saker 2016
Etikk for likhet og rettferdighet:
- "Varsling"
Etisk handel
Etisk handel
Etisk handel
Etisk handel
Etisk handel

Etisk handel
Etisk handel

Bærekraftig verdiskaping:
- "Ernæring og folkehelse"
Trygge produkter gir fornøyde forbrukere
Gjør det fristende å velge sunt
Ingen registrerte saker 2016

