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Samfunnsengasjement
og samfunnsansvar

OBOS driver en virksomhet som griper
inn i mange deler av samfunnet rundt
oss. I tillegg til å opptre korrekt, ansvarlig og profesjonelt ønsker vi å bruke vår
rolle til å bidra til positiv samfunnsbygging. Som samvirkeforetak har
OBOS i tillegg en særlig forpliktelse når
det gjelder å ivareta interessene til våre
medlemmer.
 Friluftsområder utgjør
en viktig del av den store
utbyggingen på Fornebu.
Her fra Sommerfugldammen.



Samfunnsengasjement og samfunnsansvar står derfor helt
sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. I denne seksjonen gjør vi rede for vårt arbeid på dette området, strukturert rundt følgende hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig eierskap
OBOS og medlemmene
OBOS og miljøet
Bekjempelse av korrupsjon
Menneskerettigheter
Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold
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Ansvarlig eierskap

OBOS er et samvirkeforetak som eies av
sine medlemmer og har som formål å
skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte
boligene.
Organisasjonen skal være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon og skal oppfylle medlemmenes boligdrøm ved å skaffe dem gode hjem. Samvirkemodellen er
en viktig forutsetning for organisasjonens suksess i over
86 år. Viktige prinsipper for samvirkeforetak er idéen om
frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet.
I et samvirkeforetak er virksomheten hovedmålet, mens
det i aksjeselskaper er den økonomiske fortjenesten som
er hovedmålet. I OBOS blir overskuddet igjen i virksomheten, slik at formålet kan oppfylles, til beste for medlemmene og samfunnet. Som for andre virksomheter, er det
også for et samvirkeforetak som OBOS avgjørende viktig å
drive lønnsomt.
Et samvirkeforetak er ikke til salgs. Dette er en viktig
forutsetning for en langsiktig og stabil virksomhet. I en tid
hvor stadig flere norske konsern og bedrifter får utenlandske eiere er dette også en garanti for at en virksomhet som
OBOS forblir norsk. Innen bygg og anlegg eies stadig flere
bedrifter av utenlandske selskap og interesser. Gjennom
sine store aksjeposter i entreprenørselskapene Veidekke
ASA og AF Gruppen ASA, bidrar OBOS til at disse selskapene er norskeide. Både Veidekke og AF Gruppen er betydelige byggherrer i boligprosjekter. Dermed bidrar dette
eierskapet også til å oppfylle OBOS’ hovedformål. Gjennom Block Watne kan OBOS tilby medlemmene en enda
større variasjon i boligtilbudet, spesielt innenfor småhusog blokkbebyggelse i randsonen av sentrale byområder.
Verdier
OBOS skal være skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert. Medlemmene, kundene og de ansatte
må ha tillit til at OBOS kan holde det de lover. Virksomheten skal være samfunnsnyttig og bidra til den alminnelige
velferdsutviklingen. OBOS skal være markedsorientert og
skal kontinuerlig arbeide for å tilpasse virksomheten til
medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Det
skal skje gjennom medarbeidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske forståelse og produktivitet. OBOS skal være preget av ærlighet, integritet
og respekt for mennesker.
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Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften
at OBOS kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten bedriften driver. OBOS er konkurranseutsatt på alle
sine forretningsområder. Derfor er det er viktig å drive
med overskudd både for konsernet som helhet og for de
enkelte avdelingene og datterselskapene.
Samfunnsbygger
OBOS er gjennom sin virksomhet som utvikler av boliger,
kontor- og næringsbygg en sentral byutviklingsaktør og
samfunnsbygger. Prosjekter som Kværnerbyen i Oslo, Fornebulandet i Bærum, Ladebyhagen i Trondheim, Portalen
i Lillestrøm og Kronstadparken i Bergen er med på å
bestemme hvordan mennesker skal leve, bo og arbeide
i disse byene i mange tiår framover. OBOS er seg dette
ansvaret bevisst og dette perspektivet er sentralt når organisasjonen planlegger slike områder.
OBOS deltar også i byggingen av mange prosjekter av
stor samfunnsmessig betydning. Gjennom datterselskapet
OBOS Forretningsbygg er OBOS medeier i Oslo Cancer
Cluster på Gaustad, en forskningspark innen kreft forskning
som også inneholder nye Ullern videregående skole.
Under åpningen i august ga OBOS en gave på 4 millioner
kroner til et nytt laboratorium for innovativ kreftforskning.
På Mortensrud i Oslo har OBOS bygget nytt distriktspsykiatrisk senter for Oslo kommune.
I flere boligprosjekter de siste årene har enkelte leiligheter blitt tilrettelagt for og solgt til mindre grupper av unge
voksne med psykiske utviklingshemninger. Dette er skjedd
i samarbeid med foreldregrupper og den enkelte kommune. OBOS har også gjennom mange år bygget barnehager som en del av boligprosjekter.
Godt omdømme
I over 86 år har OBOS opparbeidet seg et godt og solid
omdømme i de geografiske områdene hvor organisasjonen har mange medlemmer. Ipsos MMI har gjennom
mange år gjennomført årlige, landsdekkende omdømmeundersøkelser av de største norske bedriftene. Når tallene
brytes ned på Oslo-nivå, får OBOS svært gode plasseringer. Både når det gjelder kriterier som totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunn og moral, og økonomi og lønnsomhet,
havnet OBOS mellom femte og femtende plass. Det stadig
økende antallet medlemmer er også en tydelig indikator
på den sterke, positive stillingen OBOS har i befolkningen
i Oslo-området.
Kjennskapen til OBOS i hele landet har tradisjonelt
vært liten, men har økt betydelig dette året. OBOS har de
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 OBOS er en sentral byutvikler. De store
prosjektene med bolig, kontor og næringsbygg
er med på å forme hvordan mennesker skal bo
og leve i årene fremover. OBOS er seg dette ansvaret bevisst i planleggingen av slike områder.
Bildet viser Portalen i Lillestrøm.
 OBOS-ligaen har gjort OBOS kjent over hele
landet. Avtalen med Norges Fotballforbund
inneholder også en satsing på barn og unge.

Trolig kan mye av den økte kjennskapen til OBOS på landsbasis dette året tilskrives OBOS-ligaen.
Samfunnsdebatten
OBOS er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av å peke på
de samlede konsekvensene av alle nye lover og forskrifter
som pålegges byggebransjen. OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, egne nettsider og sosiale
medier, i direkte møte med politikere, embetsmenn og
journalister, og gjennom foredrag og offisielle høringsuttalelser.
OBOS opplever at det nå er tverrpolitisk forståelse for
at mengden av krav som regulerer boligbyggingen, er blitt
for stor. Videre er det bred politisk enighet om at boligbygging skal prioriteres høyere ved politiske målkonflikter, og
at fortetting langs kollektivknutepunkter er nødvendig for
å sikre god boligforsyning.
Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig sprik
mellom politisk vilje og gjennomføringsevne, spesielt i de
største byene. Særlig gjelder dette motstand på administrativt plan mot fortetting og økte byggehøyder.
Konsernets kunnskap og erfaring anvendes i ulike
bransjefora, i samarbeid med forskningsmiljøer om utvikling av nye boligløsninger og i ulike sentrale høringsutvalg. Det benyttes lokale entreprenører og håndverkere til
grunnarbeid og ferdigstilling. Dette bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskaping.
siste årene etablert seg i de største byene i Sør-Norge, og
har også vært mer synlig i media og med reklame utenfor
Oslo-området. Dermed har kjennskapen økt betraktelig og
omdømmet er styrket på landsbasis. Det er nå 51 prosent
som oppgir at de har et godt totalinntrykk av OBOS. Det er
en signifikant økning fra året før, da 44 prosent hadde et
godt totalinntrykk.
Block Watne og Myresjöhus har mer enn 80 års historie som boligprodusenter. Merkevarene er godt etablerte
i henholdsvis Norge og Sverige, og kjennskapen til Block
Watne og Myresjöhus er svært høy.
OBOS-ligaen
OBOS inngikk en stor sponsoravtale med Norges Fotballforbund i januar 2015. Ett av formålene var å øke og å
styrke kjennskapen til OBOS over hele Norge ved at førstedivisjon i fotball fra og med sesongen 2015 heter OBOSligaen. I tillegg inneholder avtalen elementer som vil styrke
satsingen på barn og unge, blant annet gjennom regionale
cuper for aldersbestemte lag i de enkelte fotballkretsene.

OBOS og medlemmene
Boligtilbudet
OBOS har gjennom flere år jobbet systematisk med å
framskaffe attraktive medlemsfordeler. Boligtilbudet og
forkjøpsretten er den viktigste fordelen et OBOS-medlem
har og en av de viktigste grunnene til at noen blir medlem.
OBOS har som mål å utvikle og bygge boliger av forskjellig
type, størrelse og prisklasse. Medlemmene har tilgang til
over 90 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked.
Medlemmene har også fortrinnsrett til boliger i prosjekter
som Block Watne legger ut for salg.
Medlemstilbudet
Det skal også lønne seg å være medlem både for dem
som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem
som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov.
Særlig populære er tilbudene innenfor bank, forsikring og
kultur.
OBOS har avtaler både med Den Nationale Scene,
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 OBOS-banken er den viktigste långiveren
for de tilknyttede borettslagene. Med sikkerhet
i egen eiendom kan borettslagene ta opp lån og
selv betale for vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider i mangemillionerklassen.

i verden. En viktig årsak til det er eierskapslinjen som ble
valgt etter krigen. I Norge skal man eie sin egen bolig.
Dette er annerledes enn i de fleste av våre naboland og
i resten av Europa, hvor det er helt normalt å leie bolig,
gjerne hele livet. En av eierformene som ble valgt i Norge,
er OBOS-modellen med borettslag, hvor man eier sin egen
bolig i fellesskap med andre. Kombinasjonen av eierskapsmodellen og at det er lagt til rette for at borettslag kan ta
opp lån med sikkerhet i egen eiendom, gjør at beboerne i
borettslag selv kan betale for vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider i mangemillionersklassen.

Rogaland Teater, Den Norske Opera og Ballett, Nationaltheatret og flere andre norske scener som gir medlemmene i OBOS rabatt på billetter til forestillingene. I 2015
kjøpte OBOS-medlemmer ca. 213 000 billetter til et kulturarrangement med OBOS-rabatt, en økning på 43 000
billetter sammenlignet med 2014. Dette utgjør en estimert
besparelse på ca. 21 millioner kroner for våre medlemmer.
Sponsoravtalene bidrar til å gi mange medlemmer kulturopplevelser som de ellers ikke ville fått, og de bidrar til å
opprettholde et rikt og variert kulturliv.
Permanent tilstedeværelse
OBOS har som et kontinuerlig mål å bygge og tilby boliger
til sine medlemmer. Det som skiller OBOS fra andre boligbyggere er at OBOS fortsetter å være til stede som forvalter av borettslagene og boligselskapene etter at de er
overtatt av medlemmene. Det kreves medlemskap i OBOS
for å kunne kjøpe bolig i et borettslag. Dette gir OBOS en
egeninteresse i å forsikre seg om at alt blir levert med god
kvalitet.
Trygghet og forutsigbarhet
Eierform
OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og
forvalter nesten 200.000 boliger i både borettslag og
boligsameier. Den største inntekten for boligselskapene
er de månedlige felleskostnadene. Beboere i tilknyttede
borettslag forvaltet av OBOS er sikret mot tap av denne
inntekten. OBOS overtar disse kravene slik at alle tilknyttede borettslag er sikret hundre prosent av sine inntekter
hver måned. Norge har en av de høyeste boligstandardene
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Rehabilitering
I 2015 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene for
ca. 1,7 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene
er skaffet av beboerne selv. I enkelte av de rehabiliterte
borettslagene på Romsås i Oslo utgjør rehabiliteringen
i underkant av én million kroner per leilighet.
Bankvirksomhet
OBOS har helt fra starten i 1929 tilbudt medlemmene sine
å spare i OBOS og å låne med sikkerhet i boligen. Borettslagene har også kunnet låne av OBOS og har hatt sine driftsmidler på konto i OBOS. Denne virksomheten blir nå videreført av OBOS-banken som er den viktigste långiveren for de
tilknyttede borettslagene. Lånene benyttes i stor grad til å
gjennomføre nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene
har driftsmidlene sine på konto i OBOS-banken.
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OBOS og miljøet

OBOS har i alle år vært opptatt av miljøet,
blant annet gjennom å skape gode bomiljøer,
oppvekstmiljøer, utomhus- og lekemiljøer.
De siste ti årene har OBOS i stadig større grad vært opptatt av energiøkonomisering og tiltak for å redusere klimagassutslipp. OBOS var en av de første til å planlegge
energivennlige boliger, og har som målsetting å redusere
energibruken og klimautslippene på områder der vi har
bestemmende innflytelse.
Vannkraft er CO2-fritt og OBOS er gjennom datterselskapet Tyngdekraft AS, engasjert i utvikling og utbygging
av 17 utviklingsprosjekter innen vannkraft. I 2015 styrket
OBOS' satsingen på dette området. I april ble prosjektet
Espeelvi Kraft AS i Ullensvang kjøpt, og i juli åpnet Kvitno
Kraft i Odda på grensen mot Ullensvang.
Godt oppvekstmiljø
Oppvekstvilkår
OBOS har som mål å støtte positive miljøtiltak i medlemmenes boområder og ønsker spesielt å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Derfor har OBOS etablert en
tilskuddsordning for å fremme miljøarbeid i boligselskapene og for å fremme utviklingsarbeid innen sine virksomhetsområder. Det gis støtte både til prosjekter i de enkelte
borettslagene og til andre formål. Tilskuddsordningen
bidrar til at det blir lettere for borettslagene å gjennomføre
slike tiltak.

Arrangementer
OBOS støtter også ulike arrangementer i lokalmiljøene.
Dette gjelder spesielt aktiviteter og arrangementer for
barn og unge og som gjennomføres med en stor grad av
dugnadsinnsats. Aktivitetene spenner over et vidt spekter
fra svømmestevner, skirenn, fotballcuper, kulturfestivaler
og drakter til ulike fotballag.
Idrettsanlegg
OBOS har inngått en avtale med Oslo Idrettskrets om å
bidra med 17,5 millioner kroner til byggingen av syv flerbrukshaller. Sponsoravtalen har sin bakgrunn i det gode
samarbeidet som ble etablert mellom OBOS og Osloidretten i forbindelse med utbyggingen av kunstgressbaner
i Oslo. Her har OBOS bidratt med 1,7 millioner kroner til
bygging av 34 kunstgressbaner. Også i Trondheim og
Bergen har OBOS bidratt med midler til bygging av kunstgressbaner. OBOS’ støtte til disse prosjektene, som utgjør
idrettens egenandel, bidrar som regel til raskere bevilgning
av offentlige midler og er dermed en viktig forutsetning for
at prosjektene blir realisert.
Skiforeningen
OBOS har i en årrekke vært sponsor av Skiforeningen. Vi
støtter spesielt Skiforeningens arbeid med skiskoler og
skileikarrangementer for barn og ungdom. I et samarbeid
med både Skiforeningen og SOS-barnebyer har OBOS
utviklet Skiforeningens distansekort som en app. For hver
gang et barn tar et distansemerke, gir OBOS et beløp til
SOS-barnebyer.

 Det skal lønne seg å være medlem. Særlig populære er tilbudene
innenfor bank, forsikring og kultur.
Her fra Månefestivalen i Gamlebyen
i Fredrikstad.
 OBOS har i en årrekke vært
sponsor av Skiforeningen og spesielt
støttet arbeidet med skiskoler, og
skileikarrangementer.
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 For å påskjønne og oppmuntre til gode
rehabiliteringstiltak deler OBOS hvert år
ut en pris for beste rehabiliteringsprosjekt.
Røverkollen og Svarttjern borettslag på
Romsås i Oslo fikk prisen i 2015.
 Både OBOS og SOS-barnebyer har som
visjon å skape trygge og gode hjem. I 2015
inngikk OBOS en ny treårig avtale med
SOS-barnebyer. Her fra OBOS-barnebyen
i Blantyre i Malawi.

Rehabiliteringspris
Prisen for beste rehabiliteringsprosjekt gikk i 2015 til
Røverkollen og Svarttjern borettslag på Romsås. Prisen er
på 150 000 kroner, og deles ut til det beste rehabiliteringsprosjektet i et boligselskap. Prisen har vært delt ut hvert
år siden 1990. Formålet er å påskjønne og oppmuntre til
gode rehabiliteringstiltak.
Professorat
Som en av Nordens største boligbyggere er OBOS opptatt
av å øke kompetansen og forståelsen for boligutvikling og
utbyggingsøkonomi. Dette er viktig for bransjen, for beslutningstakere i offentlig sektor og for samfunnet som helhet.
Derfor finansierer OBOS, fra 2015, et 5-årig professorat
innen boligutvikling- og utbyggingsøkonomi på Handelshøyskolen BI.
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Boligsosiale tiltak
Ved inngangen til 2015 inngikk OBOS en treårig avtale
med Kirkens Bymisjon. OBOS bidrar med fem millioner kroner årlig som Kirkens Bymisjon skal bruke til boligsosiale
formål i de byene hvor de er til stede.
Både OBOS og SOS-barnebyer har som visjon å skape
trygge og gode hjem. I 2004 inngikk OBOS en avtale med
SOS-barnebyer om å finansiere byggingen av en ny barneby
i Blantyre i Malawi. OBOS-barnebyen åpnet i april 2008.
OBOS har betalt fem millioner kroner over tre år, mens
medlemmer og ansatte bidrar gjennom fadderskap. I årene
etter åpningen har OBOS hatt en avtale om årlige bidrag
til driften av barnebyen. I 2015 er det inngått en ny treårig
avtale med SOS-barnebyer, hvor OBOS bidrar med en million kroner årlig til tiltak for barn og familier (Family Strengthening Programme) i lokalsamfunnet rundt barnebyen.
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Miljøstrategi

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp
av klimagasser. OBOS-konsernets overordnede miljøstrategi fastslår fire strategiske hovedmål på miljøområdet:
• Redusere energiforbruket med 50 prosent innen 2029,
regnet fra 2000-nivå.
• Kontinuerlig levere nye, lønnsomme og miljørelaterte
produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.
• Være en ledende kraft i samfunnsdebatten og påvirke
andre til å gjøre en positiv innsats for miljøet og klimaet
• Bidra til at virksomheten og kundene over tid kan bli klimanøytrale gjennom å investere i lønnsom utbygging av
fornybar energi
Hovedkontoret og de fleste avdelingskontorene er blitt
Miljøfyrtårnsertifisert siden 2014, og har fått et sertifikat på at
de arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift
og godt arbeidsmiljø. Målet for 2016 er at hele konsernet
med unntak av Block Watne og OBOS Basale AS i Norge,
skal bli Miljøfyrtårnsertifisert. Basale er allerede ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001). Det samme
gjelder Block Watne AS og OBOS Sverige AB. Som miljøfyrtårnsertifisert settes det klare miljømål for det enkelte
år og en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og
handlingsplanen forankres i konsernledelsen. Miljøstrategien utgjør en integrert del av konsernets virksomhet.
Det blir kontinuerlig stilt krav til ytre miljø og det er
gjennomført en rekke konkrete tiltak med tydelig miljøprofil
i OBOS-regi. Dette vil være i fokus også i 2016.
Energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering
OBOS fokuserer særskilt på å bli bedre på kildesortering
av avfall, samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som
et ledd i driften av eksisterende eiendomsmasse blir
energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert ukentlig i forhold til fastlagte mål for den aktuelle
eiendommen. Avvik rapporteres ukentlig til driftsdirektør
og årlig til konsernledelsen. OBOS oppdager på meget
kort tid vannlekkasjer eller feil bruk av vann, for eksempel til kjøling. Kildesorteringsgraden for hovedkontoret på
Hammersborg torg økte fra 2014 til 2015.
For nybygg, rehabiliteringsprosjekter eller vedlikehold
av eiendommer er det besluttet at vi skal ligge én energiklasse over det som kreves i byggeforskriftene, for tiden
minimum energiklasse B. Det vurderes alltid om det er
lønnsomt å øke til energiklasse A.
OBOS har overordnet oversikt over om forvaltede

eiendommer oppfyller Energimerkeforskriften og at radonkontroll utføres.
Datterselskapet OBOS Basale er ISO-sertifisert innen
ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001 og har utarbeidet prosedyrer, hjelpemidler og mål for minimum å ivareta
disse standardenes krav til bl.a. energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering. OBOS Basale får årlig utarbeidet
energi- og miljørapporter basert på avfall, energi og vannforbruk. Rapportene kontrolleres mot overordnede mål og
tidligere års forbruk og bidrar til fastsetting av nye overordnede og spesifikke målsetninger. Prestasjoner rapporteres
også på overordnet nivå på OBOS Basales hjemmesider.
Ytre miljø følges opp som fast punkt på selskapets virksomhetsgjennomgang.
OBOS jobber målrettet med energisparing og har
4-årige handlingsplaner for å kutte energiforbruket, og
mottar støtte til dette prosjektet fra ENOVA. I 2015 sparte
OBOS 34,5 millioner kWh i forhold til forbruket i 2002, som
var året da miljøprosjektet startet. Totalt akkumulert innsparing er 300 millioner kWh. Energisparingsmålet for 2016
er på 36 millioner kWh. OBOS rapporterer årlig energiforbruket til ENOVA og til Miljøfyrtårnstiftelsen.
Målet for kildesortering for OBOS Forretningsbyggs 18
største eiendommer er en sorteringsgrad på 75 prosent.
For forvaltede selskaper er målet 50 prosent og deretter
en kontinuerlig forbedring hvor nye mål settes årlig. Målet
er svært avhengig av leietakerne og kan variere fra bygg til
bygg. Målet for vannforbruket er å ikke bruke unødvendige
mengder vann som følge av feil eller skader, samt en kontinuerlig reduksjon.
Papirforbruk
OBOS-konsernet arbeider for å redusere papirforbruket,
bl.a. ved å tilrettelegge for elektronisk utveksling av informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon gjennom ulike
elektroniske og nettbaserte løsninger som Styrerommet.
net, HMS-modulen og Forvaltningsportalen. I tillegg benyttes i stor grad digitale løsninger, eksempelvis internettbasert bank, it-systemer, videokonferansemøter med regionskontorer og stor grad av selvbetjente kundeløsninger.
Utvikling av elektroniske løsninger for informasjonshåndtering vil være i fokus også framover.
Det er innført en «follow you» løsning på alle nye kopimaskiner og to-sidig utskrifter som standard. I OBOS benyttes
miljømerket papir og kontorrekvisita. Det vil også bli fulgt
opp fremover, og OBOS har en innkjøpsveileder som skal
bidra til å sikre det.
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Bilbruk og reisevirksomhet
OBOS har redusert bruken av firmabiler. I tillegg legges
det vekt på å kjøpe inn miljøvennlige biler i OBOS Eiendomsdrift.
OBOS legger vekt på at de ansatte, så langt det lar
seg gjøre, skal benytte utstyr for videokonferanse for å
begrense bruk av flyreiser til regionskontorene. Det er
utviklet retningslinjer for å begrense reisevirksomheten.
Miljørelaterte produkter og tjenester
Forvaltningsvirksomheten i OBOS leverer en rekke tjenester som bidrar til å redusere belastningen på det ytre
miljøet. OBOS Prosjekt er godkjent ENØK-konsulent
og utarbeider ENØK-analyser og energiutredninger, og
energimerker bolig- og næringsbygg. Videre bistår OBOS
Prosjekt byggherrer med gjennomføring av energireduserende tiltak i bygningsmassen. OBOS Prosjekt utarbeider
miljøsaneringsrapporter som sikrer riktig håndtering av
miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter og bistår byggherrer
med å bygge avfallshåndteringsanlegg for god og riktig
sortering av avfall. OBOS Prosjekt tilbyr også Energiregnskap til våre forvaltede boligselskap.
Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester
OBOS er en stor innkjøper av varer og tjenester. OBOSkonsernet krever derfor at produsenter og leverandører
leverer varer og tjenester som har høy miljøkvalitet hva
gjelder materialvalg, produksjonsprosesser, gjennomføring, bruk og avfallshåndtering.
I alle byggeprosjekter stilles det krav til valg av løsninger, materialbruk og utførelse for å redusere forurensning
av det ytre miljø. OBOS stiller krav til totalentreprenøren
om blant annet å fremlegge dokumentasjon på system for
miljøriktige valg av byggematerialer og for oppfølging av
krav vedrørende substitusjonsplikt for OBS-stoffer. Totalentreprenøren skal videre arbeide aktivt for å begrense
avfallsmengder fra byggeplass og stille krav til alle sine
leverandører, og underentreprenører om å begrense omfang av emballasje og at emballasje medtas av leverandør
i størst mulig grad. Målet er at minimum 75 vektprosent av
avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. I tillegg er
det krav om å holde orden på byggeplassene.
Oppfølgingen av totalentreprenørene skjer i første
rekke i byggherremøter. Status for oppfyllelsen av mål for
sortering av avfall på byggeplass er blant annet et av de
faste punktene som gjennomgås på hvert møte. OBOS vil
fortsette å ha fokus på dette.
OBOS legger vekt på at innkjøpte varer og tjenester
skal være miljøvennlige og at leverandørene skal være
miljøsertifiserte. Alle hovedleverandører av produkter til
daglig bruk (kopimaskiner, kontorrekvisita/papir, renholdsprodukter og kantineleverandør) er ISO-sertifiserte på
miljø. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpspro-
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sessen ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant
annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger. Dette vil også
bli fulgt opp i 2016.
Investeringer i fornybar energi
OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper
innenfor miljø og fornybar energi. Disse investeringene er
organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi AS.
OBOS skal være selvforsynt med fornybar energi, samt
kunne tilby miljøvennlig kraft til medlemmene og kundene.
OBOS har målsetning om et årlig kraftvolum på 650 GWh.
Investeringer i fornybar energi skal for øvrig ha en ordinær
forretningsmessig utvikling med god lønnsomhet.
OBOS Energi utvikler og bygger små vannkraftverk
og har eierandeler i 20 utviklingsprosjekter. Disse prosjektene forventes å ha en samlet årlig produksjonskapasitet på cirka 390 GWh. Våren 2015 ble Kvitno kraftverk
(32 GWh) i Odda kommune satt i drift, og i samme område
forventes det våren 2016 å kunne starte utbygging av
blant annet Espeelvi kraftverk (12 GWh). I tillegg forventer
OBOS Energi i inneværende år å kunne beslutte bygging
av ytterligere fem kraftverk i Sogn og Fjordane. Målet er at
samtlige prosjekter skal være ferdig utbygget i god tid før
utløpet av el-sertifikatfristen i 2020.
I desember 2015 inngikk OBOS avtale om kjøp av
vannkraftprosjektet Herand Kraft AS i Jondal kommune.
Utbygging vil gi 78 GWh, som tilsvarer forbruket til 4000
boliger. I tillegg til kraftutbygging i egen regi har OBOS en
avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh.
Kraftleveranseavtalen hadde oppstart 1. januar 2012 og
har en varighet på 20 år.
Klimaregnskap
Det er utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret og
for avdelingskontorene som er blitt Miljøfyrtårnsertifisert
basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn. Det er
i beregningen tatt hensyn til CO2-utslipp som skyldes
flyreiser og bilbruk, samt energibruk tilknyttet eiendomsmassen. Når hele konsernet er miljøfyrtårnsertifisert
vil det bli utarbeidet et klimaregnskap for hele konsernet
basert på denne metodikken.
OBOS' hovedkontor slapp ut cirka 768 tonn CO2 i 2015
eller 1,6 tonn per årsverk. Per årsverk var det ingen endring fra 2014. Det ble mindre CO2-utslipp fra energi- og
drivstofforbruk, men en økning fra flyreiser som følge av en
konsernsamling i Bergen for alle ansatte.
OBOS har en kraftavtale med LOS Energy. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde 24 prosent av innkjøpt
strøm gjennom denne avtalen i 2015. I tillegg har vi Løvenskiold-Fossum avtalen om innkjøp av ren vannkraft som
løper fram til 2032. Gjenvinningskraften og den rene vannkraften er vektet med 0 i CO2-utslipp.
OBOS legger vekt på å redusere konsernets CO2utslipp per årsverk ytterligere i 2016.
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Bekjempelse av korrupsjon

OBOS har nulltoleranse for korrupsjon.
Virksomheten skal være preget av de
grunnleggende verdiene: skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert.
OBOS har utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer
for å forhindre korrupsjon og for varsling av kritikkverdige
forhold. Alle ansatte skal etterleve den høyeste etiske
standard i alle forhold som gjelder forretningsvirksomheten, både kolleger imellom og overfor medlemmer, kunder, forretningsforbindelser og konkurrenter. Rutinene og
retningslinjene er tilgjengelig for alle ansatte og er godt
innarbeidet i konsernet. Den mest sentrale retningslinjen
er «Verdier og etiske retningslinjer». Den stiller strenge
krav til alle ansatte når det gjelder etikk, redelighet, troverdighet og forretningsmoral. For OBOS er det viktig at alle
ansatte utfører sitt arbeid i tråd med disse retningslinjene.
Retningslinjene danner grunnlaget for ansattes oppførsel
overfor medlemmer, samarbeidspartnere, leverandører
og resten av samfunnet. Derfor settes de alltid opp som
tema på introduksjonsmøter for nyansatte, og er en del av
arbeidskontrakten til nyansatte.
Generelt er opplæring i verdier og etikk noe OBOS jobber mye med. Konsernet har et sett med kjøreregler «Verdier og etiske retningslinjer». Alle ansatte er forpliktet til å

sette seg inn i retningslinjene og etterleve disse. Konsernets ledere skal hvert år rapportere hvordan de har jobbet
med etikk i sine avdelinger. OBOS vil også fremover fortsette å ha et sterkt fokus på verdier og etiske retningslinjer.
Retningslinjene slår blant annet fast at leverandører
skal behandles rettferdig, og at valg mellom konkurrerende leverandører skal vurderes upartisk. OBOS skal heller ikke utøve eller forsøke å utøve innflytelse for å oppnå
spesialbehandling på vegne av en bestemt leverandør.
Rabattbetingelser for ansatte følger myndighetenes anbefalte grense for skattefrie personalrabatter. Våre ansatte
er underlagt flere rutiner som skal hindre korrupsjon. Blant
annet kan ikke prosjektledere eller andre i OBOS-konsernet som har innvirkning på prislister eller mulighet for oppgradering av standard på leiligheter, selv kjøpe leilighet i
disse boligprosjektene.
Gaver
Ansatte og deres familier kan ikke motta penger eller noen
form for gaver som kan oppfattes å være forbundet med
OBOS' forretningsforhold.
Innkjøp
«Instruks for innkjøp i OBOS-konsernet» gir interne retningslinjer og rutiner for innkjøp. Blant annet skal rutiner for
pris- og anbudsforespørsler sikre en profesjonell behandling av våre leverandører.

 Opplæring i verdier og etikk er
en viktig del av OBOS’ arbeid med
å forebygge og bekjempe korrupsjon.
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 OBOS eiendomsmeglere, OBOS-banken og OBOS Forsikring har egne ansatte med spesielt ansvar for arbeidet mot
hvitvasking og terrorfinansiering.

glere og OBOS Forsikring egne ansatte med spesielt
ansvar for dette arbeidet. Ved mistanke om kunder eller
transaksjoner som kan ha tilknytning til hvitvasking eller
terrorfinansiering blir Økokrim alltid underrettet.

Hvitvasking
«Hvitvaskingshåndbok for OBOS-konsernet» skal sikre at
hvitvaskingsregelverket oppfylles. Alle ansatte i OBOS,
uavhengig av om de arbeider i avdelinger og selskaper
som er omfattet av hvitvaskingsregelverket eller ikke, har
plikt til å melde fra dersom de blir oppmerksomme på
ulovlige eller kritikkverdige forhold. Dette gjelder også
hvitvasking eller forsøk på hvitvasking, og der det kan
være tvil om ansattes habilitet eller upartiskhet. I tillegg til
hvitvaskingsreglene på konsernnivå har datterselskapene
som omfattes av regelverk mot hvitvasking og terrorfinansiering, egne rutiner tilpasset sin virksomhet. Disse selskapene er innrettet slik at interessekonflikter mellom ansatte
og kunder minimeres og alltid håndteres i tråd med OBOS’
etiske retningslinjer. Dette inkluderer for eksempel krav til
adskillelse av funksjoner som salg og oppgjør i bank-, eiendomsmegler-, og forsikringsvirksomheten, noe som også
reduserer risiko for korrupsjon. Innenfor hvitvasking og
terrorfinansiering har OBOS-banken, OBOS eiendomsme-
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Samarbeidspartnere og underleverandrører
Bygge- og boligprosjekter er en sentral del av virksomheten i OBOS-konsernet. I slike prosjekter inngår ofte flere
samarbeidspartnere og underleverandører. Innkjøp av
varer og tjenester til denne produksjonen skjer i henhold
til etablert avtaleverk med valgte leverandører. OBOS
vektlegger at leverandører og underentreprenører som
benyttes i de ulike boligprosjektene, følger gjeldende
lover og forskrifter. Dette følges opp gjennom prosedyrer
som inngår i de aktuelle kvalitetssystemene og i kontraktsdokumentene. Prosjektlederen for hvert boligprosjekt
rapporterer kvartalsvis om eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet hos aktører i prosjektet. Dette gjelder alle
typer byggeprosjekter. Korrupsjon vil bli rapportert umiddelbart. Oppfølging skjer i første rekke i byggherremøter
der oppfølging av byggherrens påseplikt er et fast punkt i
alle møter. Gjennom stikkprøvekontroll undersøkes lønnsforhold, boforhold og andre forhold som kan avdekke økonomisk kriminalitet.
OBOS Prosjekt forestår i stor grad innkjøp og administrasjon av bygningsmessige leveranser, og arbeider
på vegne av sine kunder. Kundene er både profesjonelle
byggherrer og engangsbyggherrer. Kontraktene tegnes
mellom byggherre og entreprenør eller leverandør.
OBOS Prosjekt har rutiner som minimerer risikoen for
korrupsjon. Det gjøres jevnlig kredittvurdering av entreprenører som det tegnes kontrakter med, og fakturering fra
entreprenør til byggherre skjer i henhold til kontrakt. Alle
avtaler om tilleggs- og fradragsarbeider skal skriftlig avtales i endringsordrer som faktureres separat. Fakturaene
kontrolleres av OBOS Prosjekt og anvises til utbetaling av
byggherre. OBOS Prosjekt gjennomfører interne prosjektrevisjoner for å både sikre kvalitet og riktig økonomistyring
i prosjekter.
Veien videre
Korrupsjon skal ikke forekomme internt, og OBOS skal ha
så gode kontrollrutiner at korrupsjon hos leverandører blir
avslørt og rapportert. Det er ikke registrert tilfeller av korrupsjon i OBOS, eller i prosjekter som er ledet av OBOS
i 2015. OBOS vil i årene som kommer fortsette det gode
forebyggende arbeidet når det gjelder bekjempelse av
korrupsjon.
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Menneskerettigheter

OBOS’ «Verdier og etiske retningslinjer»
bygger på en grunnleggende respekt for
menneskeverdet, likebehandling og retten
til et arbeidsmiljø fritt for blant annet diskriminering på grunn av hudfarge, etnisk
opprinnelse, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.
Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter omfatter
både kunder, egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør- og håndverksbedrifter som engasjeres av boligselskapene for utførelse av rehabiliterings- og vedlikeholdsoppdrag der OBOS er engasjert.
Konsernet driver virksomhet i Norge og Sverige.
Respekt for menneskerettigheter står sterkt i begge land.
Innkjøp av varer og tjenester skjer i henhold til innhentede tilbud, rammeavtaler og kontrakter. Leverandører av
varer og tjenester er overveiende norske eller svenske og
OBOS’ investeringer og eierskap gjøres gjennomgående i
norske selskaper. OBOS har retningslinjer for å rapportere
om klager og avvik som gjelder menneskerettigheter.

pel forsikringsobjektets beskaffenhet, låntakers likviditet,
skadehistorikk etc. Brudd på menneskerettigheter vil også
medføre risiko for tap av konsesjon, og dermed omdømme.
Gjennom stikkprøvebasert oppfølging av Forskrift
om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, følges det
opp at det ikke forekommer diskriminering når det gjelder
menneskerettigheter.
Veien videre
Kravene og oppfølgingen av disse sikrer ordnede forhold på byggeplassene. Det er ikke registrert brudd på
menneskerettigheter i prosjekter eller annet arbeid ledet
av OBOS i 2015. OBOS er imidlertid bevisst på utfordringen, også med tanke på fremtidige investeringer og
ekspansjoner. Situasjonen vil vurderes løpende dersom
forutsetningene endrer seg. Brudd på menneskerettighetene skal unngås også for fremtiden. Likevel har OBOS
et kontinuerlig ønske om å forbedre rutinene.

Kontroll av leverandør
OBOS forventer at leverandører oppfyller politiske, sosiale
og kulturelle menneskerettigheter. Dette ivaretas gjennom
krav i kontraktsdokumenter, plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA), samt ved oppfølging av kravene på
byggeplass og i byggemøter. Det er et mål å ha langsiktige
avtaler med leverandører.
Konsernet har velfungerende rutiner for å sikre at våre
leverandører og engasjerte selskaper opererer innenfor
lovens rammer når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet, samt sosial dumping. Dette arbeidet vurderes som svært viktig for å sikre gode arbeidsforhold, lønnsbetingelser og andre menneskerettigheter.
Datterselskapene OBOS Basale AS og Block Watne AS
har utarbeidet prosedyrer relatert til menneskerettigheter i
innkjøpsprosessen. Disse benyttes blant annet ved kontrahering av underleverandører.
Konsesjonsplikt gir strenge krav
Enkelte virksomheter i OBOS-konsernet er konsesjonspliktige. Det medfører krav om likebehandling av alle kunder,
herunder strenge krav til ikke-diskriminering. Alle kunder
vurderes individuelt og kriteriene er objektive, for eksem-

 Arbeidsmiljøet i OBOS skal være
fritt for diskriminering.
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Arbeidstakerrettigheter
og sosiale forhold

Ansattes rettigheter og behov er svært
viktige, og helt avgjørende for konsernets
utvikling. Kravene til ivaretakelse av ansatte
er høye, enten det gjelder egne ansatte eller
ansatte hos leverandører og kunder.
I hele konsernet er det ordnede arbeidsforhold. OBOSkonsernet følger norsk og svensk regelverk, og er i tillegg
omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO.
Trivsel og forebygging
Det er spesielt to faktorer som er viktige for OBOS når det
gjelder arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Ansatte
skal trives på jobb, og sykefravær forebygges og følges
opp.
I OBOS skal alle ha mulighet til en individuell faglig
utvikling. Derfor legges det blant annet til rette for etterog videreutdanning. Flere ganger årlig avholdes interne
samlinger med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold.
Medarbeidersamtaler, kurs og involvering av de ansatte
i viktige prosesser er andre tiltak som skal sikre gode
sosiale forhold.
Ansatte i OBOS trives godt og er stolte av jobben sin.
Det viser flere medarbeiderundersøkelser som har vært
gjennomført i deler av konsernet i løpet av 2015. En større
medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i 2016 er under
planlegging.
Rekruttering og kompetanseutvikling
OBOS er en profesjonell aktør som gjør ansettelser på
grunnlag av faglige kvalifikasjoner og egnethet. Konsernet
benytter standard prosedyrer for rekruttering, og har en
veiledning for ledere som skal bidra til at alle arbeidssøkere blir behandlet profesjonelt og med respekt.
Rett kompetanse til enhver tid er avgjørende for å
nå markedsmessige og økonomiske mål. Det er viktig
for OBOS å legge til rette for ansattes mulighet for faglig
utvikling. Derfor har OBOS etablert en stipendordning for
videre- og etterutdanning der ansatte kan søke om støtte
og stipend til videreutdanning eller kurs. Tildeling av
stipend skjer to ganger årlig. OBOS vil også framover ha
fokus på opplæring og kompetanseutvikling for å beholde
og utvikle medarbeidere.
Block Watne har gjennom mange år hatt lærlinger i
tømrerfaget for å bidra til rekruttering innen fagfeltet. Antall
lærlinger varierer fra år til år. Lærlinger skjermes så langt
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det er mulig i nedbemanningsprosesser. Ved utgangen av
2015 hadde Block Watne 26 lærlinger. Det utgjør 9 prosent av alle tømrere i selskapet. Block Watne har som mål
å videreføre lærlingordningen i 2016 på minst samme nivå
som i 2015.
HMS og SHA på arbeidsplassen
For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennomfører verneombudene vernerunder og følger tett opp i alle
verneområder. HMS er alltid et tema i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU).
Det finnes prosedyrer for gjennomføring av årlige vernerunder i alle avdelinger. Vernerundene inkluderer skriftlige
spørreundersøkelser. Disse viser meget gode resultater.
OBOS har også i 2015 gjennomført større rehabiliteringer og oppussinger i flere av kontorlokalene sine, noe som
bedrer det fysiske arbeidsmiljøet.
Sykefraværet i OBOS-konsernet var i 2015 på 4,0 prosent. Med en målsetning om et sykefravær på godt under 4
prosent for hele året, er dette ikke et tilfredsstillende nivå.
Lavt sykefravær er viktig for OBOS. Bedriften arbeider målrettet med tilrettelegging og vil opprettholde fokuset på
forebygging og oppfølging.
Bygge- og anleggsplasser
Det skal være trygt å arbeide på bygge- og anleggsplasser
der OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeog anleggsplasser, både i forbindelse med planlegging,
prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Målet er null feil, null personskader og null avvik på
kontrollene fra Arbeidstilsynet.
I tillegg til de generelle retningslinjene for HMS på
arbeidsplassen finnes det egne HMS-planer og personalhåndbøker tilpasset for de ulike virksomhetene og datterselskapene i OBOS. Det er innarbeidet prosedyrer for å
ivareta arbeidstakernes rettigheter, og sikkerhet for innleid personell og personer som arbeider for leverandører.
OBOS har etablert rutiner med kontrolltiltak for at sosial
dumping og skatteunndragelser skal unngås.
OBOS-konsernet følger strenge krav og rutiner, med
jevnlig rapportering av SHA. Eventuelle uønskede hendelser evalueres grundig, og rapporteres til styret i OBOS.
SHA er et fast punkt i alle byggherremøter og styremøter
i utbyggingsselskap. I samarbeidsprosjekter er det OBOS’
strenge krav for samarbeidsrutiner som gjelder.
Avdelinger og datterselskaper som er pålagt det,
har en egen HMS-ansvarlig som rapporterer eventuelle
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 OBOS er opptatt av at ansatte skal
trives på jobb. Sykefravær forebygges
og følges opp.

En stipendiatordning for etterog videreutdanning gir ansatte økt
mulighet for faglig utvikling.

skader på ansatte. Vedkommende har også ansvaret for
opplæring av nyansatte og vikarer. Ved skader eller nestenulykker blir instrukser og risikoanalyser gjennomgått og
revidert hvis behov.
OBOS Prosjekt stiller krav om miljøsaneringsrapport og
avfallshåndtering, inntakskontroll på byggeplass og etterlevelse av påseplikt i sine tilbudsforespørsler. Dette følges
opp i byggemøter med tilhørende referater.
I forbindelse med byggeprosjekter har prosjektlederne
og byggelederne jevnlig kontroll på byggeplassene. For å
hindre sosial dumping kontrolleres leverandørene årlig, og
det tas stikkprøvekontroll på personell som ikke er kontrollert tidligere.
Block Watne, som står for all produksjon på sine byggeplasser, har et særlig fokus på å redusere skadefrekvens
og sykefravær på grunn av belastningsskader, ulykker
og hendelser på byggeplassene. Det gjennomføres uanmeldte tilsyn på byggeplassene med påfølgende intern
avviksbehandling og oppfølging, både i lokal regi på
distriktskontorene og fra sentralt hold. Tilsynene gjennomføres av tredjepart og etter samme rutiner som Arbeids-

tilsynet praktiserer.
Skader med fravær rapporteres til administrerende
direktør i datterselskapene umiddelbart, og til konsernsjefen kvartalsvis. Ulykker rapporteres til både administrerende direktør og konsernsjef umiddelbart. Forbedringsforslag og avvik av alvorlig karakter relatert til HMS, kvalitet
og ytre miljø rapporteres månedlig i konsernledelsens
møter.
Sykefravær rapporteres i kvartalsrapporter, og sammen
med øvrig informasjon om arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold i årsrapporten. Denne rapporteringen vil holde
fram i årene framover.
OBOS har ikke hatt noen alvorlige skader på egne
ansatte i 2015. Det er også svært få småskader. OBOS har
heller ikke fått alvorlige mangler ved kontroll fra Arbeidstilsynet. Pålegg om forbedringer er utført.
OBOS rapporterer skader i H-verdier. Disse verdiene
måler Skader med fravær per 1 million arbeidstimer. Divisjon boligutvikling (ekskl. Block Watne og OBOS Sverige)
hadde H-verdi på 7,57, Divisjon næringseiendom 0 og
Tyngdekraft AS hadde en H-verdi på 67,76. Et godt fore-
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Samfunnsengasjement og samfunnsansvar

 SmålandsVillan har spesialisert seg
på modulbygging.

 Kjøkkenet ble installert på fabrikken,
og det er tid for å koble sammen rør og
ledninger mellom modulene.

byggende arbeid er en sterk, medvirkende faktor til at skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen
av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å fortsette.
H-verdien (ulykkeshyppighet) i Block Watne har sunket
fra 44,1 ved utgangen av 4. kvartal 2014 til 34,1 ved utgangen av 4. kvartal 2015. F-verdien (fraværsdager per skade)
har økt fra 314,1 ved utgangen av 4. kvartal 2014 til 354,5
ved utgangen av 4. kvartal 2015. Grunnen til at F-verdien har
økt gjennom 2. halvår 2015 er at det er registrert fire skader
(uten høy alvorlighetsgrad) med høyt antall fraværsdager.
Totalt er det registrert 42 uønskede hendelser i Block
Watne i 2015. Ingen av disse er alvorlige hendelser, men
27 av hendelsene førte til fravær. Av de som førte til fravær
var det en del kuttskader, et par brudd, fall og tråkket feil.
Skader og sykefravær følges opp, og det iverksettes
tiltak for å redusere situasjoner og hendelser som kan føre
til skader og fravær. Opplæring, prosedyrer og tilrettelegging på arbeidsplassen er sentrale virkemidler i dette
arbeidet.
Som ett av tiltakene for å forebygge og redusere antall
skader, ble det i oktober iverksatt en holdningskampanje,
«Vel hjem. Alltid vel hjem», i bedriften. Formålet er å øke
bevisstheten rundt skadeforebygging og å redusere skader og hendelser på byggeplass.
I OBOS Sverige AB og Kärnhem AB måles ikke skader
på samme måte som i Norge. Typiske skader i fabrikkene
er kutt og sårskader. Fabrikkene har egne vernekomiteer
som behandler og følger opp avvikssituasjoner og skader.
OBOS Sverige hadde sju skader med fravær i 4. kvartal
og totalt 13 skader med fravær i 2015. Kärnhem hadde fire
skader med fravær i 4. kvartal og totalt seks skader med
fravær i 2015.
Det er ikke registrert brudd på arbeidstakerrettigheter
eller sosiale forhold i OBOS-konsernet i 2015.
Veien videre
OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppfølging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, slik
at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens bestemmelser.
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