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”

Vi utvikler samfunnet
gjennom å styrke
konkurranseevne og
bærekraft hos nordiske
organisasjoner
– i hverdagen og
i fremtiden.
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I denne bærekraftrapporten beskriver vi vårt bærekraftarbeid, hvordan vi hjelper
organisasjoner på deres reise og hvordan vi arbeider for at våre kunder og medarbeidere skal bli de mest fornøyde i bransjen. Samtidig som vi vokser og utvikler våre
kunderelasjoner på det nordiske markedet, forsterker vi også vårt arbeid for en mer
ansvarsfull teknologi, et bedre samfunn og en grønnere verden. IT-bransjen står akkurat som samfunnet i helhet overfor utfordringen med å oppnå de globale målene og
lykkes i omstillingen til en sirkulær økonomi.
Vi vet at muligheten til å gjøre positive avtrykk kan begynne i et bærekraftig IT-miljø
og derfor vil vi hjelpe våre kunder med å gjøre bærekraftige valg. Ved å støtte organisasjoner som hjelper utsatte barn og voksne ønsker vi også å gi noe tilbake til det
samfunnet der vi driver virksomhet. Dessuten ønsker vi å hjelpe unge inn i arbeidslivet
og arbeide for større likestilling i bransjen. Dette og mye mer kan du lese om i denne
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rapporten.

Adm.dir. har ordet

Vi tar ansvar
hele veien
Nå har det gått to år siden vi etablerte det som i dag er Nordlo. Tre
konstellasjoner av selskaper ble slått sammen for å bli en felles gruppe, med høy kunde- og medarbeidertilfredshet som en fellesnevner.
Siden det har vi gjennomført syv oppkjøp og bygd opp en posisjon
i både Sverige og Norge. Det innebærer at vi har startet reisen mot
målet om å bli den ledende IT-aktøren i Norden.
Jeg er veldig stolt over den høye delaktigheten
og det engasjementet vi har i konsernet. Nordlo-varemerket ble etablert i høyst demokratiske former og under selve lanseringen samlet vi
hele 500 medarbeidere i samme rom! Det føles
litt fjernt nå, i vår nye tilværelse med hjemmearbeid og avstand. På samme måte som vi har
hjulpet våre kunder med å automatisere og
digitalisere under pandemien – med ansvarsfull teknologi og fortsatt høy IT-sikkerhet – har
vi også måtte omstille og påskynde vår egen
digitalisering med effektiviserte interne prosesser som følge.
I 2020 har vi arbeidet mye med fortsatt integrering av bærekraft i Nordlos strategier, en
utviklet organisasjon og
forbedrede tilbud til kundene. Bærekraftarbeidet er nå rigget for kontinuerlig måling og
oppfølging, og vi har fortsatt vår strategi for
datasentre med fokus på ytterligere sikkerhet
og miljøtilpasning. Vi har dessuten tydeliggjort
bærekrafttilbudet i dialogen med kundene ved
at våre medarbeidere inkluderer bærekraftaspektet i rådgivningen med kundene og gir
eksempler på hvordan IT kan spille en sentral
rolle for at kundene skal kunne oppnå sine
bærekraftmål.
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En av våre styrker er vår lokale nærhet.
Det gir oss mulighet til å være en del av det
lokale samfunnet der vi har virksomhet. Vi fortsetter selvfølgelig også arbeidet med å støtte
organisasjoner som hjelper utsatte barn og
voksne. Les for eksempel om det fantastiske
arbeidet som Nordlo får mulighet til å bidra til
gjennom Ågrenska stiftelsen (side 42–43).
I 2021 skal vi fortsette å sondere terrenget
når det gjelder nye oppkjøp i Norden. Vi skal
fortsette å gi vår støtte i kundenes utvikling på
en bærekraftig og ansvarsfull måte og dermed
bidra til positiv utvikling i samfunnet. Men den
forandringen vi vil se, begynner ikke bare hos
våre kunder, men også hos oss. Det viser vi
blant annet gjennom vårt arbeid med mangfold
og inkludering internt og også våre initiativer
for å øke andelen kvinner i bransjen.
Vi savner å møtes, men vi må nok fortsatt
regne med distanse. Det krever fleksibilitet
og at vi er ekstra lydhøre. De gode samtalene
mellom møtene, gjerne ved kaffemaskinen må
vi erstatte med noe annet. For meg har pandemien vært et bevis på Nordlos stabile verdigrunnlag og de mange ulike erfaringene som
gir oss forutsetninger for å levere bærekraftige
resultater for kunder og medarbeidere både i
dag og i fremtiden.
Fredrik Almén, adm.dir. Nordlo
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Om Nordlo

Fremskritt i 2020
2020 har vært et år med helt spesielle utfordringer, men også med
muligheter og fantastiske fremskritt. Våre kunder og vi selv har
gjort vårt ytterste for å håndtere de skiftende forutsetningene som
pandemien har skapt.
I løpet av året har Nordlo hatt en fin underliggende organisk vekst og fått fortsatt
tillit gjennom fornyede kundeavtaler og
nye kunder. Dette året har vi etablert et
nytt kontor i Helsingborg i Sverige samt
ønsket velkommen et nytt oppkjøp i Sverige (Insignis IT i Örebroregionen) og tre
nye oppkjøp i Norge (Lerøen Datapartner i
Bergen, Appex Operations i Haugesund og
Nisec i Sarpsborg). I 2021 har vi innlemmet
Acon AB med virksomhet i Lycksele og
Umeå i Sverige som det nyeste tilskuddet i
Nordlo.
I løpet av året som har gått, har vi løftet
vårt interne bærekraftarbeid gjennom et
nytt konsernfelles forum for mangfold, inkludering og likestilling – Nordlo More. Les
mer om det på side 40.

Vi har også utarbeidet interne retningslinjer for våre ledere, for å ytterligere heve
nivået på vårt lederskap og medarbeiderskap i hele organisasjonen.
Vi har innført oppfølging av utslipp av drivhusgasser for samtlige virksomheter, ut fra
GHG Protocol i scope 1, 2 og deler av scope
3. Det kan du lese mer om på side 36.
Som et resultat av den pågående pandemien har vi fått nye muligheter til å påskynde
agendaen med digitalisering. Når vi nå har
kommet godt inn i 2021, står vi bedre rustet til å hjelpe nordiske organisasjoner på
deres reiser og fortsette vårt eget
forbedringsarbeid.

Året i korthet
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check

Fire nye oppkjøp og ett nytt kontor

check

Nye kunder og forlengede avtaler

check

Innført oppfølging av utslipp av
drivhusgasser

check

Mer mangfold med Nordlo More

check

Utvikling av sikkerhetstjenester

check

Bærekraftstrategien på plass
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Om Nordlo

Digitalisering
som menneskelig
håndverk
Med et bredt tjenestetilbud arbeider vi nær
våre kunder ved hjelp av IT for å løfte hele
deres virksomhet, og hjelpe dem med å nå
deres mål. I Nordlos organisasjon finnes
det en rød tråd som kan sammenfattes som
nærhet.

Vi vil jobbe nær våre kunder og finnes nær
dem, uansett om de er i Sverige, Norge eller andre steder i verden. Vi vil agere lokalt,
bygge nære relasjoner og forstå kundenes
virksomheter i dybden. Dessuten arbeider
vi hele tiden for å sette våre løsninger inn i
en menneskelig kontekst, for å minske avstanden mellom teknologi og brukere. For
oss er digitalisering et menneskelig håndverk, der digitale løsninger forenkler og
forbedrer menneskers arbeidsliv og verden
i et større perspektiv.

740

1,4

Nordlo er en nordisk IT- og digitaliseringspartner som hjelper bedrifter og organisasjoner med å forbedre sitt IT-miljø
gjennom skalerbare IT-løsninger for både
virksomhetsbehov og medarbeidere.

medarbeidere

Vårt menneskelige håndverk drives gjennom et daglig engasjement fra våre 740
medarbeidere, fra Luleå i nord til Malmö i
sør, fra Bergen i vest til Stockholm i øst.

I dag omsetter Nordlo for SEK 1,4 milliarder og ambisjonen er å bli dobbelt så store
innen tre år.

41
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kontor

Takket være våre mange kontor og engasjerte medarbeidere kommer vi nær kundenes virksomheter.

10

milliarder

Opplysningene er proforma inkludert Acon.

selskaper

Tidligere svenske Zetup, Dicom, Office
IT-Partner, Netcomp, Insignis, Acon AB
og norske IT total, Lerøen Datapartner AS,
Appex Operations og Nisec AS har blitt
Nordlo.
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Om Nordlo

Våre tjenester
Vi tilbyr et helhetsansvar for IT og digitalisering. Vi forstår at
våre kunder trenger en partner som er riktig for dem. Derfor har
vi en desentralisert organisasjon med korte beslutningsveier og
med enheter som er tilpasset for ulike typer leveranser: fra outsourcing til store selskaper og myndigheter til standardiserte
IT-løsninger tilpasset for mindre selskaper.

browser

chart-network

Managed Services
Tilpassede løsninger som gir
virksomhetsnytte uten at man må
legge store kostnader på en egen
IT-avdeling.

Brukernær IT
Fungerende hverdag med alt som
har med det digitale arbeidsmiljøet
å gjøre.

signal-stream

database

Virksomhetsnær IT
Forbedrer virksomheter med de
riktige tilpassede IT-løsningene.

Infrastruktur og skytjenester
Kundens reise til skyen – uansett om
det er til våre sikre private skyer i
nordiske datasentre, til den offentlige skyen eller til en hybridløsning.

lock

chalkboard-teacher

IT-sikkerhet
Proaktiv og nær kundens virksomhet for å minske sårbarheter og
forbedre cybersikkerheten.

Konsulenter og spesialister
Konsulenter og spesialister innen
prosjektledelse og utvikling.
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Om Nordlo

Her finnes vi
Nordlo er et nordisk IT-konsern med over
700 medarbeidere og virksomhet i Sverige og
Norge. Konsernets hovedkontor finnes i Stockholm.
På begynnelsen av 2021 finnes Nordlo på 41
steder, hvorav fire i Norge. Ambisjonen er å
vokse på det nordiske markedet – alltid med
en nærhet til de menneskene og organisasjonene vi samarbeider med.

info-circle

Nordlo Group AB eies av Nordlo Holding, der
43,75 prosent er medarbeidereierskap og der
ingen person eier mer enn 10 prosent. Den
resterende delen eies av investeringsselskapet
FSN Chip Intressenter AB og dets fond. Nordlo
Group AB eier 100 prosent av de respektive
datterselskapene.

Entreprenørskap og
delaktighet
Nordlos styringsmodell symboliseres med en pil, som illustrerer virksomhetenes
og konsernets rolle i organisasjonen. I pilens spiss finnes virksomhetene, som driver
forretningene og fatter beslutninger nær kunder og medarbeidere. Fjærene i pilens
bunn styrer den langsiktige retningen, ved hjelp av en mindre konsernstab som driver konsernovergripende initiativer og utvalgte nøkkelprosesser.
Forretningene drives av våre forretningsområder: National Sweden, Regional Sweden og Region Norway. Forretningsområdene er oppdelt ut fra kundesegmenter der
hvert område har lignende kundegrupper, behov og utfordringer. Hvert Nordlo-selskap tilhører et forretningsområde og selskapenes respektive adm.dir. rapporterer til
den forretningsområdeansvarlige.
Vår styringsmodell skal fremme en høy grad av entreprenørskap for å sikre at vi fanger opp kundenes behov på det lokale markedet. Den bidrar også til en økt delaktighet der våre medarbeidere i høyere grad involveres i vårt felles arbeid og får komme
til orde på områder som de brenner for. I tråd med vårt verdigrunnlag arbeider vi
sammen, vi handler med hjertet og skaper forretningsverdi for våre kunder.

Styringssystem og ISO
For Nordlo er arbeidet med stadig forbedring grunnleggende, både i våre leveranser
til kundene og internt. En måte å støtte det arbeidet på, er å jobbe ut fra internasjonale standarder. Det forenkler prioriteringen av forbedringstiltak og gir samtidig et
grunnlag for lovetterlevelse.
Nordlos virksomheter har styringssystemer og arbeider ut fra ISO 9001:2015 for
kvalitet, 14001:2015 for miljø og ISO 45001:2018 for arbeidsmiljø, der over 50
prosent av alle medarbeidere arbeider i virksomheter som er eksternt sertifiserte
innenfor disse perspektivene. Flere virksomheter er eksternt sertifiserte i henhold til
IEC/ISO 27001:2013 (SE 2017) og all hosting i de strategiske datasentrene i Sverige
inngår i sertifiseringene.
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Bærekraftstrategi og mål

Grunnlaget lagt for
bærekraftarbeidet
Nordlo har arbeidet strategisk med bærekraftspørsmål fra dag én da konsernet ble
grunnlagt. I 2020 har vi integrert bærekraftarbeidet enda tydeligere i strategiene og hele
organisasjonen har vært delaktig i Nordlos oppdaterte bærekraftstrategi, gjennom at virksomhetsledere og områdeansvarlige har bidratt med
sine respektive perspektiver under prosessens
gang. Konklusjonen er blitt presentert og diskutert i Nordlos ledergruppe og styre.
Et annet sentralt verktøy for strategiarbeidet
har vært vesentlighetsanalysen som ble utført
i løpet av året. Vesentlighetsanalysen er basert
på de områdene som både Nordlo og selskapets
interessenter mener er viktigst ut fra Nordlos
verdikjede og kontekst.

Interne og eksterne forutsetninger
Identifisering av bærekraftaspekter gjennom verdikjeden
Interessentdialog og vesentlighetsanalyse
Formulering av målsettinger fra et bærekraftperspektiv
16

”Den forandringen vi
vil se, begynner ikke
bare hos våre kunder,
men også hos oss.”
Fredrik Almén, adm.dir. Nordlo
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Bærekraftstrategi og mål

Interessenter
Nordlos viktigste interessenter er de som
påvirker eller blir påvirket av vår virksomhet. Ved å identifisere våre viktigste
interessenter blir arbeidet med ulike typer
dialog lettere. Det gir oss mulighet til å
innhente informasjon om hvilke bærekraftområder interessentene anser som
viktigst.
I løpet av året har vi kontinuerlig ført interessentdialoger med kunder, leverandører,
medarbeidere og styret.

Det har skjedd i ulike former, f.eks. kundeog medarbeiderundersøkelser, dialoger
i forum, kravstillinger i anskaffelser og
miljøovervåking.
For 2021 planlegger Nordlo å utvikle interessentdialogen slik at kunde- og medarbeiderundersøkelsene enda tydeligere gir
svar på interessentenes syn på bærekraft, i
relasjon til Nordlos virksomhet.

Interessenter

Områder

Metode

Kunder og
marked

— Sosiale vilkår i verdikjeden

— Kundedialoger. Privat og
offentlig sektor

— Fornybar strøm i driftsleveransen
— Sirkulære initiativer
— Sikker informasjonshåndtering og
beskyttelse av personlig integritet

Medarbeidere

— Kravstillinger i > 15
anskaffelser

— Innsats mot korrupsjon

— Miljøovervåking av
bærekraftkrav knyttet til
offentlige anskaffelser

— Inkludering og transparens

— Medarbeiderdialoger

— Minsket miljøpåvirkning fra både
kundenes og Nordlos egen virksomhet

— Medarbeiderundersøkelse

— Sunn arbeidsplass og gode
arbeidsvilkår
— Arbeidsplass som bidrar til
bærekraft på alle plan

Styre
og eiere

— Bærekraftig vekst

— Eierrammeverk

— Minsket miljøpåvirkning fra både
Nordlos egen virksomhet og kundenes

— Dialog i strategiforum
— Styremøter

— Bidra positivt til samfunnet der
Nordlo har virksomhet – både som
arbeidsgiver og som samfunnsborger
— Inkludering, mangfold og likestilling
— Arbeide for å motvirke alle former for
trakassering
— Arbeide for å motvirke bedrageri
og korrupsjon
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Bærekraftstrategi og mål

Bærekraftaspekter i
verdikjeden

Levering av anlegg og utstyr
—
—
—
—
—
—
—
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Produkter og tjenesters miljøavtrykk
Elektronikkhåndtering
Bærekraftig mineralutvinning
Konfliktmineraler
Transparens i forsyningskjeden
Arbeidsvilkår og menneskerettigheter
Forretningsetikk i innkjøpsmetoder

Egen virksomhet

Markedsføring og ledelse

Kunder og sluttbrukere

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

— Muliggjøre ressurseffektivitet og
produktivitet gjennom rådgivning og
digital transformasjon
— Energiforbruk fra solgte produkter og
tjenester
— Råvarenes sirkularitet
— Kvalitet på kundeservice
— Systemstabilitet og pålitelighet
— Informasjonssikkerhet og persondataintegritet

Datasentre
Fornybar strøm
GHG-effektivitet
Vannbruk
Støygenerering
E-gjenvinning og livssyklushåndtering
for datasentre og IT-utstyr
— Kompetanse og utvikling hos medarbeiderne
— Informasjonssikkerhet
— IT-sikkerhet

—
—
—
—
—

Bærekraftige tjenestetilbud
Intern energibruk
Intern gjenvinning og internt avfall
Tiltrekke oss og beholde riktige
medarbeiderne
Inkludering, likestilling og mangfold
Helse og sikkerhet
Arbeidsvilkår og fordeler
Forretningsetikk i kunderelasjoner
Ansvarsfull bedriftsledelse
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Bærekraftstrategi og mål

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

MINDRE
ULIKHET

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

Nordlos
bærekraftmål
Som en del av Nordlos strategiarbeid i 2020 er det blitt formulert
mål innenfor de respektive bærekraftområdene. Målsettingene, som
er koblet til de globale målene for en
bærekraftig utvikling, strekker seg
gjennom verdikjeden og peker ut
retningen i forbedringsarbeidet.
Nordlo har formulert tydelige ambisjoner med forbedringstrinn for
2021, noe som skaper gode forutsetninger for å følge opp målsettingene innen bærekraft fremover.
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Nordlos bærekraftmål er basert på
vårt ønske om å bidra til et bærekraftig samfunn og en bærekraftig
klimautvikling. Dette er også uttrykt
i selskapets overordnede mål: ”Vi
utvikler samfunnet gjennom å styrke
konkurranseevne og bærekraft hos
nordiske organisasjoner – i hverdagen og i fremtiden.”
Som bedrift etterstreber Nordlo å
ha bransjens mest fornøyde medarbeidere og kunder, og gjennom det
oppnå lønnsom vekst.

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

check

Vi tilbyr tjenester og produkter som fremmer
den bærekraftige digitaliseringen.

check

Vi er en pålitelig partner som tilbyr sikre ITløsninger.

check

Vi slutter materialflyter og leverer ansvarsfull
teknologi med omtanke for miljøet.

check

Vi er en attraktiv, inkluderende arbeidsgiver som
arbeider aktivt for mangfold og likestilling.

check

Vi agerer med høye etiske normer og transparens,
og vi fremmer menneskerettigheter.

17
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Bærekraftstrategi og mål

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

BÆREKRAFTIG E
BYER OG
LOKALSAMFUNN

Vi tilbyr tjenester og produkter som fremmer
den bærekraftige digitaliseringen.
— Styrke forretningsforståelsen og proaktiviteten ytterligere for
å hjelpe kundene i deres forretningsutfordringer, deriblant utfordringer innen digitalisering, sikkerhet og grønn omstilling.

LIKESTILLIN G
MELLOM KJØNNENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

MINDRE
ULIKHET

— Strategiske kundeworkshoper, med bærekraft integrert.

— Utvide kundeundersøkelsen om bærekraft.

BÆREKRAFTIG E
BYER OG
LOKALSAMFUNN

— Utvikling av medarbeiderundersøkelsen og hyppigere gjennomføring.
— Fortsette Nordlo More-nettverket og utvikle et ambassadørinitiativ med ekstra fokus på likestilling i 2021.

— Videreutvikle IT-sikkerhetstjenester i tråd med forretningsplanen.
ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

Vi leverer bærekraftig teknologi med
omtanke for miljøet.
— Utvikle oppfølging av sirkulære initiativer.
— Opprettholde mål om 100 % fornybar strøm.

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

— Fortsatt utvikling og krav til datasentrene, f.eks. energieffektivitet, optimering og gjenbruk av varme og kjøling eller fjernvarme og
-kjøling.

— Lederskapsutvikling, inkludert bærekraftområder.

— Forbedring basert på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen.

Vi er en pålitelig partner som tilbyr sikre
IT-løsninger.

— GDPR-oppdatering for alle medarbeidere og kontinuerlig for
nyansatte innen to måneder etter ansettelse.

— Nettverksbygging og kompetanseutvikling, myke verdier og
teknisk utvikling.
— Arbeide med balanse for muligheten til gjeninnhenting og redusert uønsket stress, basert på virksomheten, teamet og den
personlige situasjonen.

— Utvikle tjenestetilbud relatert til den grønne overgangen og
sirkulær økonomi.

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Vi er en attraktiv, inkluderende arbeidsgiver som
arbeider aktivt for mangfold og likestilling.

FRED, RETTFERDIGHE T
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONE R

Vi agerer med høye etiske normer og transparens,
og vi fremmer menneskerettigheter.
— Gjennomgang knyttet til bærekraft for ledere/nøkkelfunksjoner
koblet til Nordlos etiske retningslinjer og de etiske retningslinjene for leverandører.
— Årlig oppfølging med Nordlo-felles vurderingsmal for leverandører.
— Risikovurdering for leverandører, i 2021 med ekstra fokus på
sosiale vilkår og arbeidsvilkår.
— Ekstern bærekraftrapport årlig fra 2020.

— Fortsatt oppfølging av utslipp av drivhusgasser for å sette en
overordnet, langsiktig strategi.
— Klimakompensasjon (offset) basert på oppmålt verdi for 2020,
GHG Protocol scope 1, 2 og 3.
24
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Nordlos bærekraftarbeid

Vi skal gjøre
en forskjell
Nordlo tilbyr tjenester og produkter som bidrar til bærekraftige
IT-løsninger. Vi pleier å snakke om digital harmoni. Det handler om at
vi alltid gjør vårt ytterste for å hjelpe kundene. De skal føle seg trygge
på sine IT-systemer, at de er sikre og fungerer stabilt, men også at det
finnes en balanse mellom kostnad og effektivitet.

Vårt tilbud er skalerbart og fleksibelt, vi
binder ikke opp kundene i langvarige avtaler. Med det sagt, så prøver vi alltid å
skape løsninger som skal holde lenge. Harmoni innfinner seg når man har en langsiktig plan for sin IT.

spesifikke bærekraftutfordringer. Det gjør
vi fordi vi vil gjøre en en tydelig forskjell.
Muligheten til å gjøre positive avtrykk
begynner ofte i IT-miljøet, og der både kan
og skal Nordlo være en viktig aktør.

Å bidra til bærekraftige løsninger for våre
kunder er en selvfølge. Digitaliseringen og
automatiseringen bidrar i så måte til høyere produktivitet og ressurs - effektivitet.
Men for Nordlo handler bærekraft også i
forlengelsen om å hjelpe kundene med å
gjøre bærekraftige valg i stort som smått.
Da må man ta hensyn til hele kjeden.

Nordlo vil være den støttende partneren
som kundene føler tillit til uansett om det
handler om et helhetsansvar for IT-miljøet
eller veiledning under digitaliseringsreisen.
Vi er stolte over å være teknologiagnostikere. Med det mener vi at vi skreddersyr vårt tilbud helt ut fra kundenes virksomhet, i stedet for å presentere en ferdig
standardløsning.

Som f.eks. for våre kunder i netthandelsbransjen, der vi ved å stille relevante
spørsmål kan hjelpe dem med deres

Det gjør vi ved å la de fire aspektene kostnad, krav til effektivitet, sikkerhet og bærekraft jobbe sammen.
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”

For Nordlo handler bærekraft om å hjelpe kundene
med å gjøre bærekraftige valg i stort som smått.
Forbedringsambisjoner for 2021
check

Styrke forretningsforståelsen og proaktiviteten ytterligere for å hjelpe
kundene i deres forretningsutfordringer. Deriblant utfordringer innen
digitalisering, sikkerhet og grønn omstilling.

check

Strategiske kundeworkshoper, med bærekraft integrert.

check

Utvikle tjenestetilbud relatert til den grønne overgangen og en
sirkulær økonomi.

check

Utvide kundeundersøkelsen om bærekraft.
27
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Fornøyde kunder
viser veien

4,86 i kundetilfredshet
6
Kundetilfredsheten måles med en undersøkelse
som følger opp tilfredsheten på en skala med seks
grader fra 1, ”helt uenig”, til 6, ”helt enig”, på en

Nordlo etterstreber høyeste kundetilfredshet og vi arbeider hele tiden for å stadig forbedre våre tjenester, vår gjennomføring og vårt interne arbeid som er en forutsetning for
alt vi gjør. For å ha mulighet til stadig å utvikle oss og nå målene gjennomfører Nordlo
kundeundersøkelser, der kundetilfredshet og anbefalingsvilje følges opp.
Hver forretningsenhet og virksomhet følger opp sitt kundeundersøkelsesresultat og gir
tilbakemeldinger til kundene om forbedringsområder. Kundeansvarlige har en kontinuerlig
dialog med kundene om kundetilfredshet. For kunder som har servicedesktjenester, gjennomfører vi undersøkelser med sluttbrukerne. Disse følges opp sammen med leveranseog supportteam for stadig forbedring.

According to
Swedish customers

2020

LEADER IN CREATING
CUSTOMER VALUE
Research by

Nordlo har oppnådd topplasseringer i Radars årlige
undersøkelse om kundeopplevde verdier og
kvalitet ni år på rad.

rekke områder og problemstillinger.
Ved undersøkelsen i 2020 kom det inn 452 svar
med en gjennomsnittsverdi for samtlige områder
på 4,86.
Målgruppen er Nordlos kundekontakter; adm.
dir., CIO/IT-sjef eller ansvarlig for IT-området.
Hos store kunder kan flere kundekontakter være
respondenter.

0

30 i NPS – Net Promotor Score
42

Anbefalingsviljen måles som NPS, Net Promotor

40

Score. Undersøkelsen bygger på spørsmålet: ”Hvor

30

sannsynlig er det at du vil anbefale Nordlo til en
venn eller kollega?”
Ved undersøkelsen i 2020 svarte 474 respondenter
med en NPS-verdi på 30.
44 prosent svarte 9–10, 41 prosent svarte 7–8, 12
prosent svarte 4–6 og 3 prosent svarte 1–3.
I løpet av det siste året har NPS gått ned. Det kan
delvis skyldes den ekstra utfordrende situasjonen
med mindre mulighet til nærvær hos og sammen
med kundene, selv om arbeidet generelt har fungert
bra med en stor del på distanse.
Om NPS: NPS kan anta en verdi mellom –100 og
100. Man regner andelen svar som er gitt med
karakteren 9–10 og trekker fra andelen som er gitt
en av karakterene i intervallet 0–6. Samtlige svar
mellom 7–8 regnes dermed bort.
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Sikre løsninger
Den økende digitaliseringen skaper fantastiske muligheter til et mer åpent samfunn, men medfører også store risikoer i
og med at den personlige integriteten må
håndteres på en balansert måte. Nordlo
overvåker regelmessig sin egen infrastruktur og internett-aktivitet for å oppdage
eventuelle overtredelser. Vi gjennomfører
også utdanning i medarbeidersikkerhet for
å forbedre bevisstheten om IT-sikkerhet og
for å minimere antallet informasjonssikkerhetsangrep.

Vi arbeider i samsvar med de nasjonale
lovene i de landene der vi har virksomhet,
samt i samsvar med europeiske lover og
forordninger, f.eks. GDPR.
I løpet av 2020 har Nordlo utvidet IT- sikkerhets- og informasjonssikkerhetstjenestene knyttet til forhindring av trusler,
potensielle sik- kerhetstrusler, begrensning av skade ved oppdaget trussel samt
gjenoppretting av tjenester i forbindelse
med sikkerhetsangrep.

Nordlo har ikke hatt
noen informasjonssikkerhetsangrep i 2020
som ifølge GDPR skal
rapporteres til
Datatilsynet.

Noen av aktivitetene som er gjennomført i løpet av året
check

Kapasiteten er styrket i Nordlos DDOS-beskyttelse og rutinene for periodiske sikkerhetsskanninger av selskapets datasenter.

check

Säpo (Sveriges sikkerhetstjeneste) har gransket noen av våre kunders IT-virksomhet, der store deler av kundenes IT-relaterte tjenester leveres av Nordlo, med godt
resultat.

check
check

ISO 27001-sertifiseringer er beholdt og ytterligere en virksomhet er blitt sertifisert.
Med ”IT-sikkerhetspodden” har Nordlos IT-sikkerhetseksperter inspirert og økt
kunnskapen i Nordlo og eksternt.

Forbedringsambisjoner for 2021
check

Videreutvikle IT-sikkerhetstjenester i tråd med forretningsplanen. Målsetting om at
Nordlo skal være en anerkjent IT-sikkerhetstjenesteleverandør Managed Security
Service Provider områdene vi har virksomheter i.

check

GDPR-oppdatering for alle medarbeidere og kontinuerlig for nyansatte innen to
måneder etter ansettelse.

check

Utvikling og forbedring innen IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet er et stadig
pågående arbeid og det gjennomføres overgripende for Nordlo, både ut fra virksomhetene og tjenestene.
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Bærekraftig
materialgjenvinning
Den globale omstillingen fra lineær produksjon og økonomi til en mer sirkulær
økonomi pågår, der avfall som begrep forsvinner, og ressurser forblir i økonomiens
syklus gjennom gjenbruk, reparasjon eller
materialgjenvinning. Sveriges regjering har
vedtatt en nasjonal strategi for sirkulær
økonomi som peker ut retningen og ambisjonen for en langsiktig og bærekraftig
omstilling av samfunnet. Omstillingstakten
til en sirkulær økonomi må øke hvis vi skal
nå miljø- og klimamålene samt flere globale bærekraftmål innen 2030. Norges regjering planlegger å presentere sin strategi i
løpet av 2021.
Det må skje endringer i så vel offentlig
sektor som privat næringsliv. For en del aktører innebærer det at man må omdefinere
hele forretningsmodellen, mens det for
andre kan være tilstrekkelig med trinnvise
forbedringer av den eksisterende virksomheten.

Utfordringen for Nordlos kunder og for
oss internt er å finne egnede steg til forbedring innen sirkulære initiativer.
Nordlo produserer ingen egne IT-produkter, men arbeider sammen med store,
etablerte leverandører og samarbeidspartnere for å finne egnede, nye sirkulære
alternativer, som i forlengelsen kan hjelpe
både Nordlos kunder og medarbeidere til
mer bærekraftige valg.
I 2020 ble gjenvinning av elektronikkprodukter inkludert i Nordlos oppfølging
av utslipp av drivhusgasser, både når det
gjelder kundenes og Nordlos eget utstyr. I
2021 intensiverer vi arbeidet med å kunne
gi støtte til våre kunders bærekraftige valg
av IT-produkter og på tjenesteområdet
brukernær IT definerer vi sirkulære initiativer og hvordan de kan følges opp.

Økt sirkularitet innen brukernær IT kan oppnås ved å:
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check

Bruke IT-produkter lengre for å spare naturressurser og minske utslippene
av drivhusgasser.

check

Velge produkter som kan repareres og oppgraderes i stedet for å kjøpe nytt.

check

Gi nytt liv etter egen bruk, f.eks. gjennom tilbakelevering til leverandør,
salg eller donasjon.

check

Bærekraftig gjenvinning.

check

Gi tid og rom for endring, fordi atferdsendring er en prosess som krever
et langsiktig perspektiv.
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Energieffektive
datasentre
En viktig del i Nordlos tjenestetilbud er selskapets nordiske datasentre som i dag er plassert i Sverige og Norge. Vi arbeider hele tiden med å forbedre design og drift av datahallene for å minske energiforbruket og øke energieffektiviteten. Dette gjøres også ved at vi
stiller krav til våre leverandører på dette området. Nordlos mål er 100 prosent fornybar
strøm. I dag har vi over 85 prosent fornybar strøm i de strategiske datasentrene.

Noen eksempler på tiltak i våre datasentre
for å øke energieffektiviseringen:
check

Fjernkjøling som varmes opp, brukes til fjernvarme i fjernvarmenettet.

check

Frikjøling som utnytter kald uteluft, brukes for å kjøle anlegget.

check

For å fremme en kjøling som er mest mulig effektiv, designes hallen med
kalde og varme ganger. Dette bygger på at all oppvarmet luft fra infrastrukturen i rackskapene brukes i en og samme retning og at man avskjermer
disse delene. Utsug av varm luft konsentreres siden til disse korridorene.

check

Virtualisering minsker behovet for fysisk utstyr, samtidig som det eksisterende utstyret utnyttes på en mer effektiv måte.

check

Mer effektiv UPS som på en mer energieffektiv måte håndterer så vel standby-tiden som signaliseringen til beskyttet utstyr.

check

Vår fysiske serverinfrastruktur følger Energy Star-standarden og dens utvikling. Det innebærer at vi ved nyinvesteringer tar utgangspunkt i versjon 3.0
ENERGY STAR Program Requirements for Enterprise Servers – 17. juni 2019.

Forbedringsambisjoner for 2021
check

Utvikle oppfølging av sirkulære initiativer.

check

Opprettholde mål om 100 prosent fornybar strøm.

check

Fortsatt utvikling og krav til datasentrene, f.eks. energieffektivitet, optimering og gjenbruk av varme og kjøling / fjernvarme og -kjøling, kjølemidler
osv.
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Nordlos
klimaavtrykk
Nordlos mål om å minske selskapets
klima- avtrykk kombineres med å støtte
initia- tiver gjennom klimakompensasjon.
I 2019 ble det gjennomført et oppstartsprosjekt som ble videreutviklet i
2020 slik at det nå involverer alle virksomheter i Nordlo. Som en del av prosjektet
utdannet vi alle virksomhetsledere, administrerende direktører og andre roller som
arbeider med oppfølgingen av klimaavtrykk, miljøpåvirkning og oppfølging ut fra
GHG Protocol (Green House Gas Protocol
Initiative).

info-circle
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Vi har identifisert utslippskildene i scope 1 og 2 samt vesentlige kilder i scope 3
for å begynne å måle ut fra Nordlos virksomhet og den konteksten vi arbeider i.
Målingen er blitt gjennomført med støtte
av systemet CEMAsys. Takket være dette
støttesystemet med utslippsfaktorer får vi
oversikt og oppfølgingsrapporter både for
virksomhetene og overgripende for Nordlo.
Det gjør det enklere å følge opp og prioritere ulike forbedringer.

Klimaavtrykk er en utregning av den totale mengden utslipp av drivhusgasser som en
person eller en bedrift står for. Utregningen gjøres i såkalte karbondioksidekvivalenter
(CO2e), som er et mål på hvordan mengden utslipp bidrar til drivhuseffekten og den
globale oppvarmingen. Ifølge GHG Protocol deler man inn områdene i såkalte scope. Mer
om dette og om Nordlos beregning finner du på side 52–53.

Scope 1:
Scope 2:
Scope 3:

2020
tCO2e

2019
tCO2e

69,1
185,7
234,7

65,7
61,8
197,8

Forbedringsambisjoner for 2021
check

Fortsatt oppfølging av utslipp av
drivhusgasser for å sette en overordnet, langsiktig strategi.

check

Ettersom vi innledet vår Nordloovergripende oppfølging i et år med
annerledes forutsetninger, kommer
vi til å fortsette med samme omfang
for oppfølgingen i 2021.

check

Målingene utgjør samtidig et underlag for de respektive virksomhetene
og gir mulighet til lokale målsettinger.

info-circle

Nordlo klimakompenserer i 2021
for det oppmålte drivhusgassavtrykket i 2020 i scope 1, 2 og 3.
Prosjektet er: GS 1385 Energy efficiency and improved clean burning
cookstoves in Ghana.
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Utvikling sammen
Høy medarbeidertilfredshet er statistisk
viktig, men fremfor alt ønsker vi å oppnå
et følbart engasjement som synes i hverdagen. Medarbeiderne skal trives i Nordlo,
brenne for å hjelpe kundene og på den
måten utvikle både seg selv og bedriften.
Vår målsetting er å ha de mest tilfredse
medarbeiderne og kundene i bransjen.
Vår bransje er i stadig forandring, med en
økende utviklingstakt som innebærer nye
utfordringer. Å finne, tiltrekke seg, utvikle
og dessuten få riktig kompetanse for å bli
værende, er derfor et kontinuerlig arbeid.
Våre medarbeidere er det viktigste vi har.
Ifølge Nordlos filosofi eier medarbeideren
sin egen utvikling, mens lederen støtter
underveis med sin coachende innstilling.
Medarbeideren i fokus
I 2020 formulerte vi felles retningslinjer
for hele Nordlo knyttet til det vi kaller ”HR
året rundt; momentene og lederskapet”.
Der setter vi medarbeideren i sentrum og
fokuserer på hvordan vi på beste måte
kan utvikle oss sammen. Vi oppmuntrer til
nysgjerrighet og arbeider for å skape en
kultur basert på inkludering, mangfold og
kontinuerlig læring.
Intern kunnskapsdeling er grunnlaget i
Nordlos kompetanseutvikling, mens eksterne forelesere kan komplettere med nye
innfallsvinkler. Utdanninger og tekniske
sertifiseringer er kontinuerlige innslag i
utviklingen på ulike tekniske områder.
Den aller største utviklingen kommer når
man som medarbeider får påta seg utfordrende oppdrag med coachende støtte.
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Våre lønnsrevisjoner følger lover og gjeldende kollektivavtaler. Lønnskartlegging
utføres for å kunne forhindre, oppdage og
fjerne usaklige lønnsforskjeller. Per i dag
utføres disse på virksomhetsbasis og aggregeres ikke felles for Nordlo. Som veiledning finnes det en guide for både ledere og
medarbeidere som viser hva Nordlo anser
som viktige forutsetninger ved lønnssetting når det gjelder både kompetanse og
verdigrunnlag.

Forbedringsambisjoner
for 2021
check

Nettverksbygging og kompetanseutvikling, myke verdier og teknisk
utvikling.

633
Ledere kvinner
2020: 23 % *
2019: 22 % *
2018: 21 %

592
535

Totalt kvinner
2020: 14 %
2019: 17 %
2018: 15 %

* Nye selskaper har tilkommet i 2019 og 2020. Prosent kvinnelige ledere og teknikere ble målt i oktober 2020.

Middeltall ansatte

Tilfredse medarbeidere
Nordlo gjennomfører en anonym medarbeiderundersøkelse minst en gang per år. Undersøkelsen inneholder spørsmål på områder som arbeidsklima, lederskap, organisasjon samt
visjoner og mål. I forbindelse med undersøkelsen kartlegges også medarbeidernes anbefalingsvilje eNPS, employer Net Promotor Score.
Arbeidet med å gi tilbakemeldinger og følge opp resultatet av medarbeiderundersøkelsen
per virksomhet skjer ut fra forretningsenhet og lokalt for hver virksomhet. Til dette finnes
det workshopmateriell og guider for å utarbeide tilbakemeldinger og prioritere forbedringstiltak. De ansvarlige for HR og bærekraft overgripende følger opp områdene knyttet
til sikkerhet og eventuelt opplevd trakassering.

check

Lederskapsutvikling, inkludert bærekraftområder.

check

Arbeide med balanse for muligheten
til gjeninnhenting og redusert uønsket stress, basert på virksomheten,
teamet og den personlige situasjonen.

95 %

check

Forbedring basert på resultatene fra
medarbeiderundersøkelsen.

Medarbeiderindeks overgripende for Nordlo
var totalt på 77 av 100.

check

Utvikling av medarbeiderundersøkelsen og hyppigere gjennomføring.

check

Fortsette Nordlo More-nettverket og
utvikle et ambassadørinitiativ med
ekstra fokus på likestilling i 2021.

Teknikere kvinner
2020: 3 % *
2019: 4 % *
2018: 5 %

av Nordlos medarbeidere deltok
i medarbeiderundersøkelsen i 2020.

77/100
Arbeidsklima
Lederskap 		
Organisasjon
Visjoner og mål

2018

73
77
72
76

2019

76
79
73
79

37 % i eNPS

eNPS overgripende for Nordlo var 37 % av
–100 til 100.

2020

75
80
73
79

I undersøkelsessammenhengen uttrykkes:
70–100 På rett vei
60–69
Forbedringspotensial
0–59
Agere

2020: 37 %
2019: 40 %
2018: 29 %
eNPS måler anbefalingsviljen hos medarbeiderne med spørsmålet:
”Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale
Nordlo som arbeidsplass til en venn eller
bekjent?”
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More is more
I Nordlo vet vi at mangfold av alle slag styrker hele vår organisasjon.
Vi vet at flere perspektiver bidrar til bedre beslutninger og styrker vår
innovasjonskraft. Derfor arbeider vi aktivt for likestilling, inkludering og
mangfold i hele konsernet. Nordlo More er vårt konsernfelles initiativ for
å drive disse spørsmålene og bevisstgjøre arbeidet for alle medarbeidere.
Mangfold

Nordlo skal være en arbeidsplass som
berikes av mangfold. Med variasjon når
det gjelder alder, etnisitet, kjønn, seksuell
legning og religion får vi flere synsmåter
og innovasjoner med dybde og høyde. Ved
å omfavne våre ulikheter styrker vi vår
posisjon på markedet, og lever opp til vårt
verdigrunnlag: Gode ting skjer når vi slår
våre kloke hoder sammen. Det gjør oss
sterkere, leder til nye perspektiver og flere
veier fremover.

Inkludering og integrasjon

Nordlo skal være en arbeidsplass som
fremmer integrasjon og inkludering. Derfor tar vi ansvar for å inkludere individer
fra alle samfunnsgrupper; unge, gamle og
utenlandsfødte. Vi skal bidra til at unge og
nyankomne får muligheter til å bli integrert. Dette gjør vi blant annet ved å tenke
utenfor rammene i våre rekrutteringer
og utfordre oss selv for å møte våre medmennesker, med f.eks. intern opplæring og
utdanning.
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Likestilling og likeverd

Nordlo skal være en arbeidsplass preget
av likestilling og likeverd. Det innebærer
like rettigheter og muligheter for menn og
kvinner, men også likestilling i en bredere
betydning.
For oss betyr det at alle medarbeidere
skal ha samme rettigheter og muligheter
uansett alder, etnisitet, kjønn, seksuell
legning, funksjonshemminger eller religion.
Effekten blir at vi styrker våre muligheter
til bærekraftig vekst og lever opp til vårt
verdigrunnlag: Som lagspillere viser vi
respekt og lydhørhet for hverandre. Løsninger og ideer som virkelig gjør forskjell
for våre kunder, kommer fra alle deler av
organisasjonen.

”

Nordlo skal være en arbeidsplass som
fremmer integrasjon og inkludering.
Derfor tar vi ansvar for å inkludere
individer fra alle samfunnsgrupper;
unge, gamle og utenlandsfødte.
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Vi tar ansvar i samfunnet
Nordlos lokale nærhet er en styrke som vi verner om. En måte å forvalte
nærheten på, er å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og der våre virksomheter finnes. Det gjør vi ved å drive ideelle prosjekter og aktiviteter. Med
vår innsats ønsker vi å skape en positiv utvikling som er i tråd med selskapets bærekraftmål. De aktivitetene som vi driver, gjennomføres lokalt i flere av våre virksomheter. En del veldedighetsprosjekter er langsiktige, mens andre gjøres som punktinnsatser. Vår støtte til Ågrenska
stiftelsen er et eksempel på hvordan Nordlo bidrar til samfunnet.

I Ågrenska er det
sjeldne vanlig
Da Ågrenska vokste ut av sin IT-drift for
drøyt ti år siden, fikk de høre at Zetup, i
dag en del av Nordlo, skulle være en bra leverandør. Mats Franzén, adm.dir., tok imot
samtalen og dro ut for å treffe Ågrenskas
adm.dir. Robert Hejdenberg.
– Oppdraget passet egentlig ikke helt med
vår portefølje, men alle som deltok på møtet, ble veldig berørte av Ågrenskas arbeid.
Jeg tok en prat med vår teknisk ansvarlige
så snart vi var tilbake på kontoret. En time
senere ringte jeg til Robert og sa at vi hjelper dere på ett vilkår, at dere ikke får betale noe som helst, forteller Mats Franzén.
– Jeg trodde ikke mine egne ører. Vi hadde
håpet på å få et bidrag på veien og at vi
siden skulle finne sponsorer til
resten. Men det var helt tydelig at vi hadde
et felles verdigrunnlag. Jeg har støtt på
mange organisasjoner som gir støtte, men
å gå fra tanke til handling på den måten
som Nordlo gjorde, er vi utrolig takknemlige for, sier Robert Hejdenberg.
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Det som Nordlo støtter Ågrenska med, er
all IT-drift på eksterne servere, support og
teknisk drift. Et helt team av Nordlomedarbeidere får mulighet til å bidra med
kompetanse og engasjement.
– Vi vil jo at alle våre penger skal kunne
brukes til barnas beste og med Nordlos
høye sikkerhetsrutiner føler vi oss trygge
på at vi får en perfekt IT-drift. Det gjør at
vi kan bedrive mer virksomhet for de barna
og familiene som kommer ut til øya både
på hverdager og i helger, sier Robert
Hejdenberg.
– Vi har vært så heldige at vi har fått ha
flere konferanser og aktiviteter med personalet ute på Ågrenska og det er spesielt
når vi ser hva vårt bidrag gjør for hver
medarbeider. Å få være med og gjøre en
virkelig forskjell, skaper en stolthet hos
medarbeiderne som er verdt mer enn alt
annet, avslutter Mats Franzén.

Ågrenska stiftelsen

”

Å gå fra tanke til handling på den måten som
Nordlo gjorde, er vi
utrolig takknemlige for.
Robert Hejdenberg, adm.dir. Ågrenska

”

Vi hjelper dere på ett
vilkår, at dere ikke får
betale noe som helst.
Mats Franzén, Nordlo

— Ble innviet i 1914 da grossisten Axel
Ågren og hans kone Louise kjøpte en øy
kalt Lilla Amundön i den sørlige delen av
Göteborg for å bygge et rekonvalesenthjem.
— Er en ideell organisasjon som kjemper
for et optimalt liv for barn, unge og voksne med funksjonshemminger og sjeldne
diagnoser.
— Tilbyr kompetanseutvikling og erfaringsutveksling til barn, unge og voksne
med sjeldne diagnoser og funksjonshemminger samt deres familier.
— Er et supplement til det offentlige
helsetilbudet og det øvrige samfunnets
støtte.
— Nordlo har bidratt med IT-drift og
support til Ågrenska i over ti år.
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Nordlos bærekraftarbeid

Etisk kompass
Nordlos etiske retningslinjer er en grunnpilar i vårt bærekraftarbeid og en integrert
del i virksomheten. De etiske retningslinjene, som inkluderer menneskerettigheter,
arbeidsvilkår, likestilling, mangfold, antikorrupsjon og miljøansvar, setter de overgripende rammene for hvordan vi opptrer
og arbeider. De etiske retningslinjene gjelder for alle i Nordlo og inspirerer og styrer
medarbeidere, ledelse og styremedlemmer
til å gjøre de rette tingene hver dag – også
når ingen ser.
På motsvarende måte arbeider vi med
styrende etiske retningslinjer for våre
leverandører og partnere. De etiske retningslinjene for leverandører dekker menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, barns rettigheter, miljø og korrupsjon
samt et ansvar for å medvirke ved oppfølging gjennom hele leveranseleddet.
Alle medarbeidere i Nordlo oppmuntres
til å rapportere faktiske eller mistenkte
overtredelser av våre etiske retningslinjer, i tråd med en felles varslerpolicy som
gjelder for hele konsernet. Varslerpolicyen
kan også brukes av personer som er assosierte med Nordlo, f.eks. forretningspartnere eller leverandører. I policyen finnes
det beskyttelse og disiplinære tiltak mot
eventuelle represalier mot den som i god
tro har rapportert om brudd på konsernets
etiske retningslinjer og moral.
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Alt vi gjør i Nordlo, tar utgangspunkt i våre verdier:

En gjennomgang av de etiske retningslinjene med underskrift og av varslerpolicyen
er en del av vår introduksjon for alle nyansatte i Nordlo uansett rolle.
Retningslinjene og policyene er tilgjengelige for alle medarbeidere via intranettet og
policyen for leverandørkjeden formidles via
partner- og innkjøpsfunksjonen.

Vi arbeider
sammen

Vi handler
med hjertet

Vi skaper
forretningsverdi

I løpet av året er det blitt gjennomført
leverandørvurderinger per virksomhet og
i ISO-sertifiserte virksomheter er dette
gjennomført og revidert med intern og
ekstern revisjon i samsvar med ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 og ISO 27001. Dette
er imidlertid ikke samordnet for hele konsernet.

Forbedringsambisjoner for
2021
check

check

Videre utvikling av rutinene for leverandøroppfølging og større samordning rundt oppfølging av de felles
leverandørene.
I 2021 kommer det til å bli gjennomført en risikovurdering for leverandører, og dette året kommer vi til å
fokusere ekstra på sosiale forhold og
arbeidsvilkår.

Policyer og retningslinjer
Nordlo har formulert sin arbeidsmåte i et
antall styringsdokumenter. De konsernovergripende policyene og retningslinjene
utgjør rammeverket for virksomhetsspesifikke og lokale motstykker.

Noen retningslinjer som
gjelder overgripende for
Nordlo:
— Nordlos verdier
— Etiske retningslinjer

Målet med de etiske retningslinjene er å
respektere FNs Global Compact, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer
for multinasjonale selskap og selskapsstyring.

— Etiske retningslinjer for leverandører

De ulike virksomhetene har policyer
for kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og informasjonssikkerhet som samsvarer med
ISO-standardenes rammeverk (ISO 9001,
14001, 45001 og 27001).

— Økonomihåndbok

— Varslerpolicy
— Beslutnings- og attestordning
— Internkontroll med heatmap

— HR-retningslinjer og guider
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Nordlos bærekraftarbeid

Bærekraftig
ansvarsfordeling
Nordlos adm.dir. har det overordnede ansvaret for bærekraft og at arbeidet følger
hovedeierens definerte rammeverk samt
gjeldende lover og forordninger. Nordlos
ledergruppe tar beslutninger om konsernovergripende policyer og retningslinjer.
Bærekraftansvarlig/ESG-ansvarlig (Environmental, Social, Governance) har
ansvaret for samordning av det strategiske
bærekraftarbeidet, å støtte Nordlo-felles funksjoner og forretningsenhetene på
bærekraftområdene samt rapportering om
bærekraft til styre, eiere og eksternt.
CFO har ansvar for finansielle strategier
og det proaktive arbeidet knyttet til forretningsetikk og antikorrupsjon.
HR-ansvarlig har ansvar for bedriftens
arbeid med arbeidsmiljø og arbeidsrett,
i samråd med CFO/finansfunksjonen og
bærekraftansvarlig. HR-ansvarlig samordner det konsernfelles initiativet Nordlo
More for å håndtere spørsmål om likeverd,
likestilling, mangfold og integrasjon i Nordlo-gruppen.
Det finnes kvalitetsansvarlige i forretningsenhetene og/eller virksomhetene.
Det finnes også informasjonssikkerhetsansvarlige og personvernombud i forretningsenhetene og/eller virksomhetene.
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Ansvarlig for intern-IT og strategi har
ansvar for informasjonssikkerhet innenfor
felles intern-IT.
En utnevnt kontaktperson for Nordlo har
det overordnede ansvaret for informasjonssikkerhetsspørsmål og eventuelle
anmeldelser til Datainspektionen i Sverige
eller Datatilsynet i Norge.
Utviklingen av tjenestetilbudet med bærekraftige IT-produkter og digitale løsninger
drives i forretningsområdene med støtte av
forretningsutvikleren og den bærekraftansvarlige.
Partnersamarbeid, krav og oppfølging
av leverandører har den partnerfunksjonsansvarlige ansvaret for med støtte
av den bærekraftansvarlige. Innkjøpere i
forretningsenhetene/virksomhetene har
ansvar for og håndterer leverandører og
samarbeider som er virksomhetsspesifikke, der felles avtaler/samarbeider ikke er
relevante.
Hver virksomhets adm.dir. har ansvar for
å drive og utvikle den lokale virksomheten
samt at virksomheten følger vedtatte konsernfelles policyer/retningslinjer og arbeider mot felles vedtatte målsettinger.
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Risikohåndtering

Nordlo ser på og vurderer risikoer og muligheter i det strategiske
bærekraftarbeidet. Nedenfor beskrives noen av de viktigste
bærekraftrisikoene samt hvordan de håndteres.

Krenkelser av menneskerettigheter
Beskrivelse:

Risiko for at individer utsettes for krenkelser i forbindelse med leverandørers og underleverandørers virksomhet.

Håndtering:

Nordlos leverandører skal godkjenne Nordlos etiske retningslinjer for leverandører eller
vise at de har egne tilsvarende etiske retningslinjer. Retningslinjene inneholder formuleringer for å videreføre Nordlos krav om arbeidsrettslige vilkår og anstendige arbeidsforhold
også til tredjeparts-leverandører. Årlig oppfølging med egenvurdering samt en risikovurdering for leverandører i 2021, med ekstra fokus på sosiale vilkår og arbeidsvilkår.

Utslipp til luft
Beskrivelse:

Utslipp av drivhusgasser fra områder som energibruk, fjernvarme, fjernkjøling,
transport, tjenestereiser, IT-produkter.

Håndtering:

Nordlo etterstreber å minimere selskapets påvirkning på miljøet ved f.eks. å minske mengden avfall og fremme en effektiv bruk av energi. Oppfølging av utslipp av drivhusgasser,
målsetting om 100 prosent fornybar strøm, utvikling og gjennomføring av datahallstrategi
og som en del av dette forbedringer for energieffektivitet. Retningslinjer for møter og reiser
samt en kultur som anbefaler digitale møter når reisingen ikke er av stor betydning for
formålet.

Kjemikaliebruk
Beskrivelse:

Bruk og utslipp av kjemikalier kan forårsake helse- og miljøskader.

Håndtering:

Nordlos etiske retningslinjer slår fast at lokale miljøregler eller internasjonale standarder,
hvis disse skulle bli strengere, så skal de følges. Samarbeid og krav til leverandører når det
gjelder arbeid med substitusjon. Etiske retningslinjer for leverandører.

Arbeidsrelaterte helseproblemer, skader og ulykker
Beskrivelse:

Medarbeidere kan bli utsatt for risikoer for arbeidsrelaterte, sosiale helseproblemer, arbeidsplassulykker og farlige situasjoner.

Håndtering:

Nordlo skal være en profesjonell og sikker arbeidsplass i samsvar med gjeldende lover.
Helse- og sikkerhetsinstruksjoner skal holdes aktuelle og korrekte. De etiske retningslinjene uttrykker hver medarbeiders ansvar for å nøye følge instruksjoner og bestemmelser som
angår helse, sikkerhet og miljø på arbeidsplassen. Nordlo har et systematisk arbeidsmiljøarbeid, HR-retningslinjer og lederskapsretningslinjer, medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtale for å forebygge samt å håndtere oppståtte situasjoner.

Diskriminering eller annen krenkende behandling
Beskrivelse:

Medarbeidere risikerer å bli utsatt for diskriminerende eller krenkende behandling.

Håndtering:

De etiske retningslinjene uttrykker at Nordlo skal vise alle individer hensyn samt treffe aktive tiltak for å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø som karakteriseres av likestilling
og mangfold. Det finnes HR-retningslinjer og lederskapsretningslinjer, medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtale for å forebygge samt å håndtere oppståtte situasjoner.
Konsernovergripende initiativer for dette området, såkalt Nordlo More.
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Informasjonssikkerhetsincidenter
Beskrivelse:

Våre kunder og vi selv stoler på at vi håndterer informasjonssikkerhet med en høy grad av
profesjonalitet . Risiko for at informasjon lekker ut, vanskeliggjøres eller blir ødelagt. Risiko
for at informasjon ikke er tilgjengelig når den behøves. Negativ påvirkning for kunder, medarbeidere og samfunnet.

Håndtering:

Nordlos etiske retningslinjer innbefatter opprettholdelse av hemmelighold for konfidensiell
eller beskyttet informasjon. Policyer og retningslinjer for virksomhetene innen IT og informasjonssikkerhet. Stadig forbedringsarbeid blant annet basert på ISO 27001.

Økonomisk kriminalitet, bestikkelser og korrupsjon
Beskrivelse:

Risiko for at individer utsettes for utilbørlig påvirkning samt risiko for negativ påvirkning på
samfunnet.

Håndtering:

Nordlos etiske retningslinjer for medarbeidere og forretningspartnere fungerer som
veiledning i forretningsetiske spørsmål. Konsernovergripende beslutnings-og sertifiseringsordning samt internkontroll med heatmap.

Klimarelaterte risikoer
Beskrivelse:

Klimarelaterte risiko på kort og lang sikt: fysiske, regulatoriske, tekniske og markedsrelaterte.

Håndtering:

Klimarisiko og -muligheter er integrert i bedriftens overgripende forretningsrisiko- og
mulighetshåndtering og Nordlos overgripende strategiplanlegging. Risiko- og mulighetsvurdering koblet til klimarelaterte faktorer gjennomføres ut fra en arbeidsmodell som er
påvirket av Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Modellen er en del
av hovedeieren FSN Capitals rammeverk for ESG (Environmental, Social, Governance).
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Om bærekraftrapporten

Bakgrunn for
rapporten
Dette er Nordlo Group ABs bærekraftrapport for virksomhetsåret 2020. Det er første
gang Nordlo publiserer en bærekraftrapport og ambisjonen er at det skal gjøres årlig.
I denne rapporten omtales Nordlo Group AB med datterselskaper som Nordlo eller Nordlo-gruppen. Bærekraftarbeidet rapporteres også ut fra Nordlos hovedeier FSN Capitals
rammeverk. Det kan man lese på FSNs nettsted:
fsncapital.com/en/responsibility.
Konsernet ble etablert i 2018 gjennom en sammenslåing av svenske Zetup, Office IT-Partner og Dicom. Deretter har flere selskaper tilkommet gjennom oppkjøp: norske IT total,
svenske Netcomp, svenske Insignis IT, norske Lerøen Datapartner, Appex Operations og
Nisec samt nyetablering av et kontor i Helsingborg, Sverige. I 2019 endret man konsernnavnet til Nordlo Group AB og Nordlo som varemerke ble lansert. I januar 2021 ble svenske Acon AB kjøpt opp. Dette selskapet er derfor ikke med i bærekraftrapporten.
2020 er basisår for rapporten. I tilfeller der det finnes pålitelige data, har man også tatt
med nøkkeltall for 2019 og 2018. Alle rapporterte oppgaver og aktiviteter inntraff mellom
1.1 og 31.12 i 2020, såfremt ikke annet er angitt. Data om vårt personale og vår organisasjon samles i hovedsak inn gjennom våre økonomi- og lønnssystemer. Miljødata er beregnet ut fra underlag fra GHG Protocol med støtte av systemverktøyet CEMAsys.
Hvis du har spørsmål om rapporten, må du mer enn gjerne kontakte
oss på info@nordlo.com.
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Om bærekraftrapporten

Måling av
drivhusgassutslipp
Målingen er gjennomført med støtte av systemet CEMAsys og dets database som
innbefatter globale utslippsfaktorer ut fra GHG Protocol (The Greenhouse Gas Protocol)
for å beregne virksomheters utslipp av drivhusgasser.

GHG scope

Aktivitet

Datainnsamling

Kilder

Scope 1

Nordlos egne
poolbiler og
transportbiler

Tanket volum av
drivstoff eller kjørte
km med omregningsfaktor til liter
(faktor 0,007)

Kvittering, målerstilling

Scope 2

Kjøpt strøm, fjernvarme, fjernkjøling

Forbruk i kWh
Noen mindre kontorlokaler er beregnet med mal ut
fra øvrige lokalers
måleverdier basert
på kontorenes størrelse (m²)

Strømmålere,
strømfakturaer

Scope 3

Elektronikkgjenvinning for Nordlo
og kunders tilbakeleverte utstyr som
ikke kan gjenbrukes

Gjenvunnet mengde elektronikk i kg
eller m³

Dokumentasjon
fra gjenvinningsleverandør

Scope 3

Tjenestereiser med
bil

Kjørte km med bil i
tjeneste fordelt på
type drivmiddel og
der dette ikke er
kjent ut fra mal for
drivmiddelsmiks i
landet

Kilometerkompensasjon fra
lønnssystem/
tidsoppfølgingssystem

Scope 3

Tjenestereiser med
fly

Antall flyreiser
innenriks/kontinentalt/interkontinentalt

Økonomisystem
fra fakturaer
og utlegg

Scope 3

Tjenestereiser hotellovernattinger

Antall hotellovernattinger
innen/utenfor
Europa

Økonomisystem
fra fakturaer og
utlegg

Fordi målingen fra hver virksomhet er blitt implementert i 2020 kan opplysningene ikke
sammenlignes direkte med foregående år. Scope 1 innbefatter Nordlos pool- og transportbiler. Scope 2 innbefatter strøm og fjernvarme/fjernkjøling fra både eide og leide datasentre og samtlige lokaler. Scope 3 innbefatter tjenestereiser med bil, fly, hoteller samt
elektronisk gjenvinning for Nordlo og tilbakelevert utstyr som Nordlo har hatt utplassert
hos kunder, men som ikke kunne gjenbrukes.
Virksomheter som ble innlemmet i Nordlo i andre halvår av 2020, vil bli fulgt opp fra 2021
(Nordlo Haugesund tidl. Appex og Nordlo Sarpsborg tidl. Nisec).
Ved siden av her vises det hvilke områder Nordlo har fulgt opp i
2020 og hvordan dette er gjennomført.
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