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Miljøpolicy for FN-sambandet 2023 

FN-sambandet har som mål å drive sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftsmål. Det 
innebærer at den daglige driften skal foregå på en mest mulig miljøvennlig måte, 
samtidig som ambisjonen er at FN-sambandets samfunnsansvar også dekker en etisk 
forsvarlig virksomhet.  

FN-sambandet skal tilfredsstille de miljøkravene og reguleringene som til enhver tid 
er pålagt fra offentlige myndigheter, men også gjøre det vi kan innenfor våre 
økonomiske og personellmessige rammer for å ha en bedre standard enn 
minimumskravet når det gjelder påvirkning på miljøet og etisk ansvar for å ta hensyn 
til mennesker og samfunn.  

Miljøvern, reduksjon av utslipp av klimagasser og sosialt ansvar i leverandørkjeden 
og overfor ansatte og samarbeidspartnere er en integrert del av FN-sambandets 
virksomhet.  
Rapportering følges opp av ledergruppa og styret blir orientert årlig. Vi har ikke 
årsrapport fra og med 2023,  men vår miljøpolicy og miljørapporter er publisert på 
våre nettsider. 
Vi skal  

• identifisere og redusere mulige kilder til forurensning 
• etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer 
• ha gode retningslinjer for den daglige virksomheten 
• kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid 

 
 

Offentliggjøring 
Miljøfyrtårnrapporter og informasjon er lagt ut på hjemmesiden. Oppdateres ved hver 
ny sertifisering. 

Aktiv kompetansebygging av alle ansatte om vår miljøstrategi. Alle nye ansatte blir 
informert om vår Miljøpolicy via introduksjonsplanen 
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Konkrete mål og tiltak for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet vårt 

 

Arbeidsmiljø 

1) Holde sykefraværet nede på maks 3 %   

• AMU annethvert år der det fanges opp situasjoner som kan forårsake 
sykmeldinger 

• Utviklingssamtaler med Leder 
• Samarbeid med BHT, Avonova med kurs og oppfølging 

 
2) Psykososialt, inkludering, insentiver, Belastning (arb. mengde/løft/stilling) 

• FN-sambandet utarbeider årlig en HMS-handlingsplan med tiltak for å 
fremme arbeidsmiljøet i samarbeid med BHT 

• Webinar om fysio- og ergoterapi for alle ansatte. Private tilpasninger hvis 
ønskelig  

• Vernerunder 
• Hindre eksponering fra stoffer 
• Medarbeidersamtaler med nærmeste leder 

 

3) Hindre eksponering fra stoffer  
• Gått over til Insider som renholds bedrift for hele org, De er miljøsertifisert.  
 

Ytre miljø 

1)   Vold og trussel om vold 
• Sluser i inngangspartiet med kamera, glass i inngangsdør slik at vi ser hvem som 

vil inn i bygget 
• Debrief / tilbud om samtale hvis man blir utsatt for sjikane og kjeft fordi man 

representerer FN.  
Henvendelser på telefon og mail – 1. linje / og når man er på oppdrag.  I media 

Innkjøp 

1)  Miljøvennlig engangsartikler, noe vi sjelden bruker 

• Velger biologisk nedbrytbart materiale som kan kastes sammen med mat. Eks. 
bestikk produsert av mais 
 

2) Leverandør 
• Følger opp leverandører i forhold til deres miljøsertifisering. Er de ikke 

sertifisert kan vi ikke velge dem - de må event velge å starte prosessen innen 
2 år 

Transport 

1) Redusere tjenestereise med 20%  
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• Antall reiser med nullutslipp eller lavutslipp transportmidler, som elbil og tog 
skal øke med 20 %.  

• Ved flyreiser skal vi kjøpe klimakompensasjon for alle reiser. Antall 
flyreiser skal ikke øke.  

• Teams og andre samhandlingsverktøy erstatter en del av våre fysiske 
møter. 

• Tilbyr digitale foredrag 
 

2) Arbeidsreise til og fra jobb 
• Har egen sikker parkering for el-sykler. Alle hos oss benytter 

kollektivtransport, sykkel eller spaserer til og fra jobb, Vi har to 
parkeringsplasser som kan benyttes hvis man trenger bil ila dagen til 
tjenestereise 

 
3) Varetransport 

• Benytter transport som er miljøsertifisert 
 

Energi 
1) Lys 

• Skiftet ut alle gamle lyspærer og lysrør til LED, montert sensor på lageret 

 
1) Oppvarming 

• Bygården har Fjernvarme og gårdeier demper varmen i bygget, vi kler oss i 
varmere klær ved behov.  
 

2) Bruk av små-apparater 
• Installert tidsur for sikkerhet og strømbesparelse 
 

Avfall 

1) Kildesortering 
• Egen søppelsorteringsplan og dunker for restavfall, matavfall, plast, glass og 

metall, elektrisk avfall, batterier, papir og papp 
 

2) Gjenbruk 
• Brukt IKT utsyr leveres til gjenbruk 
 

3) Reparasjon 
• Benytter reparasjon av vårt utstyr før vi kjøper nytt 

 
4) Redusere papirbruk med 80 % 

• Benytter sikker print. Dobbeltsidig utskrift og svart/hvitt som standard.  
• Vi er fulldigitaliserte med systemer som snakker sammen og trenger ikke 

utskrifter i vårt daglig virke.   
• Vi benytter elektronisk signering  
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