Policy for konsernets samfunnsansvar
Policyeier: leder selskapskommunikasjon og samfunnsansvar
Gruppens policygodkjenner: konsernsjefen

Denne policyen for Infratek-konsernet definerer forretningsprinsippene og minimumskravene knyttet til bedriftens sosiale ansvar i
hver enhet eller hvert land.

Forretningsprinsipper

Infratek skal skape verdier både for bedriften og for de samfunnene der vi arbeider. Infratek skal sikre ansvarlig forretningspraksis
gjennom hele organisasjonen som definert i våre etiske regler og gruppens policyer. Våre forpliktelser skal være basert på
kontinuerlig forbedring, og dette prinsippet gjelder også vår leverandørkjede. Gjennom det sosiale ansvar som ligger integrert i vår
forretningsdrift, skal Infratek arbeide for å utvide fordelene som ligger i kommunikasjon, slik at vi kan skape sikrere tjenester og
minimere innvirkningen på miljøet. Infratek er forpliktet til å beskytte miljøet ved å gjennomføre initiativer for å fremme større
miljøansvar og ved å støtte forretningsinitiativer der kommunikasjonstjenester brukes til å utvikle miljøeffektive løsninger.

Gruppens regler

Menneskerettigheter
Enhetene/landene skal støtte og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Arbeidstakerrettigheter
Infratek følger de åtte grunnleggende rettigheter fra ILO (International Labour Organization) angående organisasjonsfrihet og
anerkjennelse av rettigheten til kollektive forhandlinger.

Miljø og klima
Infratek er forpliktet til å minimere innvirkningen av sitt arbeid på miljøet, og enhetene/landene skal iverksette alle rimelige tiltak for
å minimere bruken av ressurser, inkludert energi, vann og råvarer. Infratek er ISO-sertifisert (ISO 14001) og skal også bruke dette
som en standard i sitt daglige arbeid. Implementering av bærekraftige innkjøp er obligatorisk.
Leverandørkjeden
Infratek anerkjenner at ansvar angående menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern strekker seg inn i
leverandørkjeden, og skal arbeide for å sikre god praksis.

Trygge tjenester og brukeropplevelser
Enhetene/landene skal levere og fremme sikre tjenester og brukeropplevelser og skal ved hjelp av kommunikasjonsavdelingen gi
relevant og transparent informasjon til alle interessenter om aktuelle saker.

Ikke-økonomiske resultater
Enhetene/landene skal sikre transparente data av høy kvalitet om ikke-økonomiske resultater. Ikke-økonomiske resultater skal
overvåkes og data skal fremskaffes på en nøyaktig, fullstendig og tidsriktig måte.
Ekstern rapportering
Enhetene/landene skal sikre transparent ekstern informasjon om ikke-økonomiske resultater. Informasjon om fremgang og
beskrivelser av klare koblinger til forretningsstrategier skal fremvises.
Interessenter
Enhetene/landene skal gå inn i meningsfylt dialog med eksterne interessenter for å dele informasjon og identifisere potensielle
positive eller negative virkninger av sitt arbeid.

Implementering
Lokal policy
Lokale forretningsprinsipper og krav kan om nødvendig legges til, forutsatt at de er basert på lokale risikovurderinger og/eller
nasjonal lovgivning.
Etter godkjenning fra gruppens policyeier skal den lokale policyen godkjennes av leder for selskapskommunikasjon og
samfunnsansvar.
Håndtering av avvik

Alle tiltak i forbindelse med avvik fra denne policyen for Infratek-konsernet skal håndteres i samsvar med prosedyrer som er
definert i Infratek-konsernets styrende prinsipper (eller tilsvarende).
Kommunikasjon
Policyen skal formidles effektivt til alle ansatte i Infratek-konsernet.
Overvåking og rapportering
Policyeieren skal initiere overvåkingsaktiviteter for å sikre at policyen overholdes.
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