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Samfunnsengasjement
og samfunnsansvar
Samfunnsengasjement og samfunnsansvar er sentralt i styringen og utviklingen av
OBOS. «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» er konsernets
visjon, og OBOS skal skape verdier blant annet gjennom å utøve samfunnsansvar.
I denne seksjonen gjør vi rede for arbeidet med samfunnsansvar,
strukturert rundt følgende hovedpunkter:
1.

OBOS gir tilbake

2.

Ansvarlig eierskap

3.

OBOS og medlemmene

4.

Miljøstrategi

5.

Bekjempelse av korrupsjon

6.

Menneskerettigheter

7.

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

OBOS gir tilbake

Ansvarlig eierskap

For strategiperioden fram mot 2021 har OBOS-konsernet

OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer

en ambisjon om at inntil ti prosent av konsernets overskudd

og har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å

etter skatt skal gå til samfunnsnyttige formål. Noe skal gå til

forvalte boligene. Samvirkemodellen har vært avgjørende

forskning og utvikling og konkrete tiltak innen klima, miljø

for organisasjonens suksess i 89 år. Viktige prinsipper

og uterom. Resten skal gå til andre samfunnsnyttige formål.

er idéen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk

I 2017 har OBOS støttet «livet mellom husene» ved å gi til

medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet.

sammen 70 millioner kroner til kultur, idrett og miljø.

Et samvirkeforetak er ikke til salgs. Dette er en viktig
forutsetning for en langsiktig og stabil virksomhet.
Virksomheten skal være samfunnsnyttig og bidra til den
alminnelige velferdsutviklingen. OBOS skal være markedsorientert og 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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Gode økonomiske resultater er en forutsetning både

sprik mellom politisk vilje og gjennomføringsevnen, spesielt

for å være samfunnsnyttig, og for å skape merverdi for

i de største byene. Særlig gjelder dette motstand på admi-

medlemmene. Bare gjennom overskudd på den årlige

nistrativt plan mot fortetting og økte byggehøyder.

driften kan OBOS skaffe nok egenkapital til virksomheten
konsernet driver. OBOS er konkurranseutsatt på alle sine

OBOS er også opptatt av å skjerme ungdom fra innstram-

forretningsområder.

minger i kredittmarkedet og å skjerpe kravene overfor

Samfunnsbygger

investorer.

OBOS utvikler byer og steder. Prosjekter som Ulven og

Konsernets kunnskap og erfaring anvendes i ulike bransje-

Kværnerbyen i Oslo, Fornebu i Bærum, Ladebyhagen

fora, i samarbeid med forskningsmiljøer om utvikling av nye

i Trondheim, Portalen i Lillestrøm og Kronstadparken i

boligløsninger og i ulike sentrale høringsutvalg.

Bergen, er med på å sette rammer for hvordan mennesker
skal leve, bo og arbeide i mange tiår framover. Å ivareta
dette ansvaret er sentralt når organisasjonen planlegger
slike områder.

Godt omdømme
Gjennom snart 89 år har OBOS bygget et sterkt omdømme
i de geografiske områdene hvor organisasjonen har mange
medlemmer. Det stadig økende antallet medlemmer viser
tydelig den sterke stillingen OBOS har i befolkningen. Ipsos
MMI måler hvert år omdømmet til de største norske bedriftene. Når tallene brytes ned på Oslo-nivå, får OBOS svært

OBOS og medlemmene

gode plasseringer. Hele 79 prosent har et godt totalinntrykk

Boligtilbudet

av OBOS. Når det gjelder kriterier som totalinntrykk, miljø-

OBOS jobber systematisk for å kunne tilby attraktive

bevissthet, samfunn og moral, og økonomi og lønnsomhet,

medlemsfordeler. Boligtilbudet og forkjøpsretten er de

havnet OBOS mellom femte og femtende plass.

viktigste fordelene OBOS-medlemmer har og en av de
viktigste grunnene til å bli medlem. OBOS har som mål å

Kjennskapen til OBOS i resten av landet har tradisjonelt

utvikle og bygge boliger av forskjellig type, størrelse og

vært liten, men har økt betydelig de siste årene. OBOS er

prisklasse. Medlemmene har tilgang til over 90 000 boliger

nå etablert i de største byene i Sør-Norge, og har gjennom

i et stort og variert bruktboligmarked, samt fortrinnsrett til

flere år vært synlig i media og med reklame utenfor Oslo-

boliger i prosjekter som Block Watne legger ut for salg.

området. Dermed har kjennskapen økt betraktelig og
omdømmet er styrket på landsbasis. 53 prosent av de

Medlemstilbudet

spurte oppgir nå at de har et godt totalinntrykk av OBOS.

Det skal lønne seg å være medlem også i de periodene i
livet man ikke er på boligjakt. Særlig populære er tilbudene

Block Watne og Myresjöhus har mer enn 85 års historie
som boligprodusenter. Merkevarene er godt etablerte i

innenfor bank, forsikring og kultur.

henholdsvis Norge og Sverige. Block Watne er det mest

Permanent tilstedeværelse

kjente varemerket innenfor boligsektoren i Norge, mens

OBOS har et kontinuerlig mål om å bygge og tilby boliger

Myresjöhus har svært høy kjennskap i Sverige.

til sine medlemmer. OBOS skiller seg fra andre boligbyg-

Samfunnsdebatten

gere ved å være til stede som forvalter av borettslagene
og boligselskapene også etter at de er overtatt av medlem-

OBOS deltar aktivt i samfunnsdebatten om boligpolitikk

mene. Dette gir OBOS en egeninteresse i å sikre at boligene

og byutvikling, og er særlig opptatt av at myndighetene

blir levert med god kvalitet.

må legge til rette for at det produseres nok boliger. OBOS
fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, egne

Eierform

nettsider og sosiale medier, i direkte møte med politikere,

OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og

embetsmenn og journalister, og gjennom foredrag og

forvalter om lag 220 000 boliger i både borettslag og

høringsuttalelser.

boligsameier. Den største inntekten for boligselskapene
er de månedlige felleskostnadene. Beboere i tilknyttede

OBOS opplever at det nå er bred politisk enighet om at

borettslag forvaltet av OBOS er sikret mot tap av denne

boligbygging skal prioriteres høyere, og at fortetting langs

inntekten. OBOS overtar disse kravene slik at alle tilknyt-

kollektivknutepunkter er nødvendig for å sikre god bolig-

tede borettslag er sikret hundre prosent av sine inntekter

forsyning. Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig

hver måned.
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Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden.

av konsernet fått et sertifikat som viser at vi arbeider

En viktig årsak er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen.

systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav

I Norge skal man eie sin egen bolig. Slik skiller vi oss fra de

og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et

fleste av våre naboland og resten av Europa, hvor det er helt

godt arbeidsmiljø. Som miljøfyrtårnsertifisert, settes det

normalt å leie bolig, gjerne hele livet. En av eierformene

klare miljømål for det enkelte år og en handlingsplan for å

som ble valgt i Norge er OBOS-modellen med borettslag,

nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres i

hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre.

konsernledelsen. Avdelingskontorene vil bli løpende reser-

Samtidig er det lagt til rette for at borettslag kan ta opp

tifisiert i årene framover.

lån med sikkerhet i egen eiendom. Til sammen gjør dette
at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikehold

Klimanøytrale innen 2021

og rehabilitering i mangemillionersklassen.

Det blir hvert år utarbeidet et klimaregnskap for hovedkon-

Rehabilitering

toret og for avdelingskontorene som er blitt Miljøfyrtårnsertifisert, basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn.

I 2017 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene for

Det er i beregningen tatt hensyn til CO2-utslipp som

ca. 4 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene er

skyldes flyreiser, bilbruk, restavfall og energibruk tilknyttet

skaffet av beboerne selv. I flere av rehabiliteringsprosjek-

eiendomsmassen.

tene kan kostnadene per leilighet utgjøre en halv million
kroner eller mer.

OBOS’ kontordrift skal være klimanøytral innen 2021.
Dette gjøres trinnvis. Vi startet i 2017 med å benytte

OBOS-banken er den viktigste långiveren for de tilknyttede

fornybar strøm i alle fellesareal i bygg som eies av OBOS

borettslagene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennom-

Forretningsbygg. For å oppnå full klimanøytralitet vil vi

føre nødvendig vedlikehold og rehabilitering. Flertallet av

jobbe aktiv for å redusere vårt CO2-avtrykk, kjøpe opp-

de OBOS-tilknyttede borettslagene har også driftsmidlene

rinnelsesgarantier tilsvarende vårt strømforbruk og kjøpe

sine på konto i OBOS-banken.

CO2-kvoter for det resterende utslippet.
OBOS’ hovedkontor slapp ut cirka 536 tonn CO2 i 2017
mot 576 tonn CO2 i 2016. Da er kun CO2-utslipp fra bruk
av fjernvarme, elektrisitet, flyreiser, restavfall og bilbruk
medregnet. Det innebærer at klimagassutslippene falt fra
1,1 tonn per årsverk i 2016 til 1,0 tonn per årsverk i 2017.
OBOS har en kraftavtale med LOS Energy. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde vel 52 prosent av innkjøpt

Miljøstrategi

strøm gjennom denne avtalen i 2017. Gjenvinningskraften
og den rene vannkraften er vektet med null i CO2-utslipp.

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp

Miljøvennlige bygg «ett steg lenger»

av klimagasser samt å tilby nye, lønnsomme og miljø-

Alle nye byggeprosjekter i OBOS BBL skal fra og med 2018

relaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder

ha en miljøstrategi, samt være bedre enn byggeforskriften

og medlemmer. OBOS-konsernets overordnede strategi

på minimum ett miljøtiltak. Hvert prosjekt kan velge fra

fastslår at vi skal ta grønt ansvar. Det innebærer at vi har

en liste over mulige tiltak. Utover dette jobber hver enhet i

følgende delmål for konsernet:

OBOS kontinuerlig med miljøspørsmål.

• Klimanøytrale innen 2021
• Miljøvennlige bygg «ett steg lenger»

Block Watne legger vekt på energi- og miljøperspektivet

• Miljøsertifiserte virksomheter

gjennom valg av byggemetoder, materialer og løsninger

• Leverandør av småskala fornybar energi

fra underleverandører. Block Watne bygger i hovedsak

• «OBOS gir tilbake» 2 prosent av resultatet etter skatt

boliger med trekonstruksjoner. Isolasjonen som brukes er

til FoU og tiltak innen klima, miljø og uterom

Miljøsertifiserte virksomheter

produsert av resirkulert glass, og det benyttes innvendig
kledning som ikke avgir gasser. Avfall som genereres i produksjonsfasen, håndteres i henhold til avfallsplaner.

Hovedkontoret og 16 avdelingskontor i Norge er miljøfyrtårnsertifisert. Det innebærer at hele konsernet i Norge,

Det utarbeides en miljø- og kretsløpsredegjørelse for hver

med unntak av Block Watne, nå er Miljøfyrtårnsertifisert.

enkelt bolig. Redegjørelsen omfatter opplysninger om

OBOS Sverige er allerede ISO-sertifisert (ytre miljø ISO

miljødata og energiforbruk. Alle underleverandører som

14001 og kvalitet ISO 9001). Dermed har store deler

bidrar med produkter til en Block Watne-bolig, leverer egen
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miljøredegjørelse. Boligenes årlige energiforbruk framgår

da miljøprosjektet startet. Totalt akkumulert innsparing er

av spesifikke varmetaps- og energiberegninger som inngår

378 millioner kWh. OBOS rapporterer årlig energiforbruket

i den samlede dokumentasjonen for boligen. Block Watne

til ENOVA og til Miljøfyrtårnstiftelsen.

leverer energisertifikat (dokumentasjon på energimerking)
for boligen ved overlevering til kundene.

Målet for kildesortering for OBOS Forretningsbyggs 18
største eiendommer er en sorteringsgrad på 75 prosent.

På Ulven, OBOS’ neste store byutviklingsområde, arbei-

For forvaltede selskaper er målet 50 prosent og deretter

des det med en ambisiøs og omfattende plan for bilfrie

en kontinuerlig forbedring hvor nye mål settes årlig. Målet

utearealer og gode grønne uterom. På Fornebu skal et

er svært avhengig av leietakerne og kan variere fra bygg til

større felt bygges etter FutureBuilt-standard og vil bli et

bygg. Målet for vannforbruket er å ikke bruke unødvendige

foregangsområde innen miljø. På Manglerud jobber OBOS

mengder vann som følge av feil eller skader, samt en konti-

Nye Hjem med en boligblokk i massiv tre. Også den blir en

nuerlig reduksjon.

del av FutureBuilt-programmet.
Miljøstrategien utgjør en integrert del av konsernets virkOBOS Sverige er ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001

somhet. Det blir kontinuerlig gjennomført en rekke konkrete

og kvalitet ISO 9001), og har fastsatte mål og årlige

tiltak med tydelig miljøprofil. Dette vil fortsette i 2018.

forbedringstiltak for kvalitet og miljø i boligproduksjonen
og på byggeplasser, samt på kontorene. Det etableres

Energioppfølging

årlige miljømål for energiforbruk i typehusporteføljen og i

OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall,

produksjonsanleggene (fabrikkene), reduksjon av miljøska-

samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som et ledd i

delige kjemikalier i produksjonsanleggene og avfall som

driften av eksisterende eiendomsmasse i Norge blir ener-

deponeres. Avfall fra produksjonsanleggene og kontorene

giforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert

kildesorteres. Avfall på byggeplassene kildesorteres i hen-

ukentlig opp mot fastlagte mål for den aktuelle eiendom-

hold til lokale myndigheters krav.

men. Avvik rapporteres ukentlig til driftsdirektør og årlig
til konsernledelsen. OBOS oppdager på meget kort tid

I Sverige rettes det et økende fokus på å bygge boliger i tre.

vannlekkasjer eller feil bruk av vann, for eksempel til kjøling.

Å bygge i tre krever lite tilført energi. I tillegg lagrer tre kar-

Kildesorteringsgraden for hovedkontoret på Hammersborg

bondioksid gjennom hele sin levetid. Innovasjonsprosjektet

Torg har økt fra 45 prosent til 65 prosent på 3 år.

High6 er en viktig miljøsatsing. Tre og glass er de viktigste
materialene i dette prosjektet. Solcellepaneler skal integre-

Grønn finansiering

res i fasadene. High6 kombinerer ny teknikk, digitale platt-

OBOS Forretningsbygg utarbeidet i 2017 sitt grønne ram-

former og design med en framoverlent miljøtankegang.

meverk, som ble tredjepartsvurdert som «medium grønt»
av CICERO. Rammeverket ble brukt da OBOS Forretnings-

Kärnhem er ikke sertifisert, men har fastsatte mål og årlige

bygg utstedte den første Grønne obligasjonen. Midlene fra

forbedringstiltak for kvalitet og miljø i sitt produksjonsan-

obligasjonen ble benyttet til finansiering av bygget Portalen

legg og i virksomheten for øvrig. Produksjonsløsninger og

på Lillestrøm. Portalen er sertifisert i henhold til BREEAM

produkter tilfredsstiller myndighetspålagte energikrav til

«very good».

boliger. I produktutviklingen og boligproduksjonen legges
det vekt på at boligene skal være ressurs- og energieffektive,

Forbruk

og at byggeprosessen påvirker det ytre miljøet minst mulig.

OBOS-konsernet arbeider for å redusere forbruk, blant annet
ved å tilrettelegge for elektronisk utveksling av informasjon,

Nye næringsbygg, rehabiliteringsprosjekter eller vedli-

økt bruk av videokonferanser og Skype-møter, samt ved å

kehold av eiendommer skal ligge én energiklasse over

innføre «follow you»-løsning på alle kopimaskiner.

det som kreves i byggeforskriftene, for tiden minimum
energiklasse B. Det vurderes alltid om det er lønnsomt å øke

OBOS har redusert bruken av firmabiler, i tillegg til at alle nye

til energiklasse A. I tillegg vurderes det alltid om bygget skal

biler som kjøpes inn skal være så miljøvennlige som mulig.

BREEAM-sertifiseres til å tilfredsstille nivået «Very good»
eller høyere. BREEAM er Europas ledende miljøsertifise-

Miljørelaterte produkter og tjenester

ringsverktøy for bygninger.

Forvaltningsvirksomheten i OBOS leverer en rekke tjenester

Handlingsplaner for energikutt

som bidrar til å redusere belastningen på det ytre miljøet.
OBOS tilbyr OBOS Energimerke for en rekke av de forval-

OBOS jobber målrettet med energisparing og har fireårige

tede boligselskapene. Alle leiligheter som selges eller leies

handlingsplaner for å kutte energiforbruket, og mottar

ut må ha energiattest. OBOS Energimerke er et ekspert-

støtte til dette prosjektet fra ENOVA. I 2017 sparte OBOS

merke basert på faktiske og tekniske data om bygget,

39 millioner kWh i forhold til forbruket i 2002, som var året

leiligheten og leilighetens beliggenhet.
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OBOS Prosjekt er godkjent ENØK-konsulent og utarbeider

OBOS legger vekt på at innkjøpte varer og tjenester

ENØK-analyser og energiutredninger og energimerker

skal være miljøvennlige og at leverandørene skal være

boligog næringsbygg. Videre bistår OBOS Prosjekt

miljøsertifiserte. Alle hovedleverandører av produkter til

byggherrer med gjennomføring av energireduserende

daglig bruk (kopimaskiner, kontorrekvisita/papir, renholds

tiltak i bygningsmassen. OBOS Prosjekt utarbeider miljøsa-

produkter og kantineleverandør) er ISO-sertifiserte på miljø.

neringsrapporter som sikrer riktig håndtering av miljøfarlige

Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens

stoffer i byggeprosjekter og bistår byggherrer med å bygge

miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpsprosessen

avfallshåndteringsanlegg for god og riktig sortering av

ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant annet

avfall. OBOS Prosjekt tilbyr også Energiregnskap til våre

krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å

forvaltede boligselskap.

anbefale miljøvennlige løsninger. Dette vil også bli fulgt

Bærekraftig nabolag

opp i 2018.

I mai 2017 lanserte OBOS delingstjenesten Nabohjelp, en

Investeringer i fornybar energi

app som gjør det enklere å spørre naboen. Nabohjelp ble

OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper

testlansert for åtte boligområder i Oslo og deretter åpnet

innenfor miljø og fornybar energi. Disse investeringene er

for alle. Målet med tjenesten er å legge til rette for deling i

organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi.

nabolaget, sette bærekraftig utvikling på dagsordenen og
skape nytteverdi. Ved utgangen av 2017 hadde Nabohjelp

OBOS-konsernet har en strategi om å bli selvforsynt med

35 500 brukere og flere tusen løste saker.

fornybar strøm og har derfor gjennom OBOS Energi investert i små vannkraftverk. I tillegg til Kvitno kraft, som ble satt

OBOS tilbyr fra og med 2017, i samarbeid med Avis, en

i drift i 2015, ble Strupen kraft i Sogn og Fjordane satt i drift

ordning for delingsbiler til alle nye og eksisterende bolig-

i 2017. Totalt produserer disse kraftverkene ca. 40 GWh år,

selskap. I tillegg jobber OBOS for å tilrettelegge for felles

tilsvarende forbruket til over 2 000 husstander. Bygging

elsykkelløsninger, samt utarbeide rammeavtaler med leve-

av ytterligere seks kraftverk pågår, hvorav fire forventes å

randører av ladeløsninger for elbiler som gjør det lettere for

settes i drift i 2018. Hittil er det totalt besluttet utbygging av

nye og eksisterende boligselskaper, samt næringsbygg å

produksjon tilsvarende 190 GWh. Samlet har OBOS Energi

tilrettelegge for ladning av elbiler.

en nåværende prosjektportefølje på 30 prosjekter som ved

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

ferdigstillelse forventes å gi et årlig produksjonsvolum på
cirka 550 GWh. I tillegg til kraftutbygging i egen regi, har

OBOS er en stor innkjøper av varer og tjenester. OBOS-

OBOS en avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av

konsernet krever derfor at produsenter og leverandører

20 GWh. Kraftleveranseavtalen hadde oppstart 1. januar

leverer varer og tjenester som har høy miljøkvalitet hva

2012 og har en varighet på 20 år.

gjelder materialvalg, produksjonsprosesser, gjennomføring,
bruk og avfallshåndtering.

OBOS har også investert i solcelleanlegg på utvalgte
næringsbygg tilsvarende en årlig produksjon på 1 GWh

I alle byggeprosjekter stilles det krav til valg av løsninger,

(ca. 7 400 kvadratmeter). Fire av installasjonene er satt

materialbruk og utførelse for å redusere forurensing av

i drift i 2017 og ytterligere to settes i drift i 2018.

det ytre miljø. OBOS stiller krav til totalentreprenøren om
blant annet å framlegge dokumentasjon på system for

Som et nytt forretningsområde ønsker OBOS Energi å ha

miljøriktige valg av byggematerialer og for oppfølging av

eierskap og driftsansvar for varmesentraler i tilknytning til

krav vedrørende substitusjonsplikt for OBS-stoffer. Total

OBOS’ bolig- og næringsprosjekter. Dette gjelder i første

entreprenøren skal videre arbeide aktivt for å begrense

omgang varmesentralen som bygges i forbindelse med

avfallsmengder fra byggeplassen og stille krav til alle

OBOS’ prosjekt i Symra Terrasse, men øvrige potensielle

sine leverandører og underentreprenører om å begrense

prosjekter er også til vurdering. Boligkjøperne vil da kjøpe

omfang av emballasje og at emballasje medtas av leveran-

energi, men slippe å ha ansvar for investering og drift av

dør i størst mulig grad. Målet er at minimum 75 vektprosent

selve varmeanlegget.

av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til
godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. I tillegg

OBOS gir tilbake

er det krav om å holde orden på byggeplassene.

En andel av ordningen OBOS gir tilbake retter seg primært
mot tiltak på klima, miljø og uterom i boligselskaper forvaltet

Oppfølgingen av totalentreprenørene skjer i første

av OBOS. I 2017 mottok vi 146 søknader, hvorav 130 ble

rekke i byggherremøter. Status for oppfyllelsen av mål for

innvilget. Det ble bevilget ca. 21 millioner kroner gjennom

sortering av avfall på byggeplass er blant de faste punktene

ordningen.

som gjennomgås på hvert møte. OBOS vil fortsette å ha
fokus på dette.
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bierverv. Dette for å unngå problematikk rundt blant annet
innsidehandel.

Innkjøp
«Instruks for innkjøp i OBOS-konsernet» gir interne retningslinjer og rutiner for innkjøp. Blant annet skal rutiner for pris-

Bekjempelse av korrupsjon og
hvitvasking

og anbudsforespørsler sikre en profesjonell behandling av
våre leverandører.

Hvitvasking

OBOS har nulltoleranse for korrupsjon. Virksomheten

«Hvitvaskingshåndbok for OBOS-konsernet» skal sikre at

skal drives i tråd med følgende grunnleggende verdier:

hvitvaskingsregelverket oppfylles. Alle ansatte i OBOS,

skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert.

uavhengig av om de arbeider i avdelinger og selskaper

Det er ikke registrert tilfeller av korrupsjon i OBOS eller

som er omfattet av hvitvaskingsregelverket, har plikt til å

i prosjekter som er ledet av OBOS i 2017.

melde fra dersom de blir oppmerksomme på ulovlige eller
kritikkverdige forhold. Dette gjelder også hvitvasking eller

OBOS har utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer

forsøk på hvitvasking, og der det kan være tvil om ansattes

for å forhindre korrupsjon og for varsling av kritikkverdige

habilitet eller upartiskhet. I tillegg til hvitvaskingsreglene på

forhold. Alle ansatte skal etterleve den høyeste etiske

konsernnivå, har datterselskapene som omfattes av regel-

standard i alle forhold som gjelder forretningsvirksom-

verk mot hvitvasking og terrorfinansiering, egne rutiner

heten, både kolleger imellom og overfor medlemmer,

tilpasset sin virksomhet. Disse selskapene er innrettet slik

kunder, samarbeidspartnere, leverandører, forretnings-

at interessekonflikter mellom ansatte og kunder minimeres

forbindelser og konkurrenter. Rutinene og retningslinjene

og alltid håndteres i tråd med OBOS’ etiske retningslinjer.

er tilgjengelige for alle ansatte og er godt innarbeidet i

Dette inkluderer for eksempel krav til at funksjoner som salg

konsernet. «Verdier og etiske retningslinjer» er det mest

og oppgjør skal være atskilte i bank-, eiendomsmegler-,

sentrale dokumentet. Her settes strenge krav til alle

og forsikringsvirksomheten, noe som også reduserer

ansatte når det gjelder etikk, redelighet, troverdighet og

risiko for korrupsjon. OBOS-banken og OBOS Eiendoms-

forretningsmoral. Verdier og etikk settes alltid opp som

meglere har egne ansatte med spesielt ansvar for å avdekke

tema på introduksjonsmøter for nyansatte, og er en del

hvitvasking og terrorfinansiering. Ved mistanke om kunder

av arbeidskontrakten.

eller transaksjoner som kan ha tilknytning til hvitvasking
eller terrorfinansiering blir Økokrim alltid underrettet. Det

Konsernets ledere skal hvert år rapportere hvordan de

gjennomføres opplæring av ansatte som berøres av regel-

har jobbet med etikk i sine avdelinger. OBOS vil også

verket både på konsern- og selskapsnivå.

framover fortsette å ha et skarpt fokus på verdier og etiske
retningslinjer.

Samarbeidspartnere og underleverandører
Bygge- og boligprosjekter er en sentral del av virksomheten

Retningslinjene slår blant annet fast at leverandører skal

i OBOS-konsernet. I slike prosjekter inngår ofte flere

behandles rettferdig, og at valg mellom konkurrerende

samarbeidspartnere og underleverandører. Innkjøp av

leverandører skal vurderes upartisk. OBOS skal heller

varer og tjenester til denne produksjonen skjer i henhold

ikke utøve eller forsøke å utøve innflytelse for å oppnå

til etablert avtaleverk med valgte leverandører. OBOS

spesialbehandling på vegne av en bestemt leverandør.

vektlegger at leverandører og underentreprenører som

Rabattbetingelser for ansatte følger myndighetenes

benyttes i de ulike boligprosjektene, følger gjeldende lover

anbefalte grense for skattefrie personalrabatter. Ansatte

og forskrifter. Dette følges opp gjennom prosedyrer som

og deres familier er underlagt strenge regler for mottakelse

inngår i de aktuelle kvalitetssystemene og i kontraktene.

av gaver fra forretningsforbindelser. Våre ansatte er under-

I kvartalsrapporten skal prosjektlederen for hvert bolig-

lagt flere rutiner som skal hindre korrupsjon. Blant annet

prosjekt rapportere om eventuell mistanke om økonomisk

kan ikke prosjektledere eller andre i OBOS-konsernet som

kriminalitet hos aktører i prosjektet. Korrupsjon vil bli

har innvirkning på prislister eller mulighet for oppgrade-

rapportert umiddelbart. Oppfølging skjer i første rekke

ring av standard på leiligheter, selv kjøpe leilighet i disse

i byggherremøter der byggherrens påseplikt er et fast

boligprosjektene.

punkt i alle møter. Gjennom stikkprøvekontroll undersøkes
lønnsforhold, boforhold og andre forhold som kan avdekke

Konsernsjef, konsernledelsen, alle som rapporterer til

økonomisk kriminalitet.

konsernledelsen samt ansatte fra avdeling for forretningsutvikling som er involvert i oppkjøp og selskapsanalyse,

OBOS Prosjekt forestår i stor grad innkjøp og adminis-

er underlagt strenge regler for private investeringer og

trasjon av bygningsmessige leveranser, og arbeider på

128 / SAMFUNNSENGASJEMENT OG SAMFUNNSANSVAR

vegne av sine kunder. Kundene er både profesjonelle

Kontroll av leverandører

byggherrer og engangsbyggherrer. Kontraktene tegnes

OBOS forventer at leverandører oppfyller politiske, sosiale

mellom byggherre og entreprenør eller leverandør. OBOS

og kulturelle menneskerettigheter. Dette ivaretas gjennom

Prosjekt har rutiner som minimerer risikoen for korrupsjon.

krav i kontrakter, planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Det gjøres jevnlig kredittvurdering av entreprenører som

(SHA), samt ved oppfølging av kravene på byggeplas-

det tegnes kontrakter med, og fakturering fra entreprenør

ser og i byggemøter. Dette sikrer ordnede forhold på

til byggherre skjer i henhold til kontrakt. Alle avtaler om

byggeplassene.

tilleggs- og fradragsarbeider skal skriftlig avtales i endringsordrer som faktureres separat. Fakturaene kontrolleres

Konsernet har gode rutiner for å sikre at leverandører og

av OBOS Prosjekt og anvises til utbetaling av byggherre.

engasjerte selskaper opererer innenfor lovens rammer

OBOS Prosjekt gjennomfører interne prosjektrevisjoner for

når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet,

å sikre både kvalitet og riktig økonomistyring i prosjekter.

samt sosial dumping. Dette vurderes som svært viktig for

Veien videre
Korrupsjon skal ikke forekomme, og OBOS skal ha så gode

å sikre gode arbeidsforhold, lønnsbetingelser og andre
menneskerettigheter.

kontrollrutiner at korrupsjon hos leverandører blir avslørt

Konsesjonsplikt gir strenge krav

og rapportert. OBOS vil i årene som kommer fortsette det

Enkelte virksomheter i OBOS-konsernet er konsesjons-

gode forebyggende arbeidet på dette området.

pliktige. Det medfører krav om likebehandling av alle
kunder, herunder strenge krav til ikke-diskriminering.
Alle kunder vurderes individuelt og kriteriene er objektive,
for eksempel forsikringsobjektets beskaffenhet, låntakers
likviditet og skadehistorikk. 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

Menneskerettigheter

at det ikke forekommer diskriminering når det gjelder
menneskerettigheter.

OBOS’ «Verdier og etiske retningslinjer» bygger på en

Veien videre

grunnleggende respekt for menneskeverdet, likebehand-

OBOS er bevisst på utfordringen knyttet til menneske-

ling og retten til et arbeidsmiljø fritt for blant annet diskri-

rettigheter, også med tanke på framtidige investeringer

minering på grunn av rase, hudfarge, etnisk opprinnelse,

og ekspansjoner. Vi har derfor et kontinuerlig ønske om

religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet. OBOS

å forbedre våre rutiner.

har retningslinjer for å rapportere om klager og avvik som
gjelder menneskerettigheter. Det er ikke registrert brudd
på menneskerettigheter i prosjekter eller annet arbeid
ledet av OBOS i 2017.
Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter omfatter både
kunder, egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør- og
håndverksbedrifter som engasjeres av boligselskapene for
å utføre rehabiliterings- og vedlikeholdsoppdrag der OBOS
er engasjert.
Respekt for menneskerettigheter står sterkt i både i
Norge og Sverige. Innkjøp av varer og tjenester skjer i

Arbeidstakerrettigheter og sosiale
forhold

henhold til innhentede tilbud, rammeavtaler og kontrakter.

Ansattes rettigheter og behov er viktige, og avgjørende

Leverandører av varer og tjenester er overveiende norske

for konsernets utvikling. Kravene til ivaretakelse av ansatte

eller svenske, og OBOS’ investeringer og eierskap gjøres

er høye, enten det gjelder egne ansatte eller ansatte

gjennomgående i norske og svenske selskaper.

hos leverandører og kunder. Det er ikke registrert brudd
på arbeidstakerrettigheter eller sosiale forhold i OBOSkonsernet i 2017.
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I hele konsernet er det ordnede arbeidsforhold. OBOS-

inkluderer skriftlige spørreundersøkelser. HMS er alltid et

konsernet følger norsk og svensk regelverk, og er i tillegg

tema i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøut-

omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO.

valget (AMU). Vernerundene viser gode resultater også i

Trivsel og forebygging

2017.

Det er spesielt to faktorer som er viktige for OBOS når det

OBOS har også i 2017 gjennomført større rehabiliteringer

gjelder arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Ansatte

og oppussinger i flere av kontorlokalene sine, noe som

skal trives på jobb, og sykefravær forebygges og følges opp.

bedrer det fysiske arbeidsmiljøet.

I OBOS skal alle ha mulighet til individuell faglig utvikling.
Derfor legges det til rette for ansattes etter- og videreut-

Sykefraværet i OBOS-konsernet var i 2017 på 3,8 prosent.

danning. Flere ganger årlig avholdes interne samlinger

Dette er en nedgang sammenliknet med 2016. Med en

med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold. Medar-

målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent for

beidersamtaler, kurs og involvering av de ansatte i viktige

hele året, er dette et tilfredsstillende resultat. Lavt sykefra-

prosesser er andre tiltak som bidrar til å sikre gode sosiale

vær er viktig for OBOS. Bedriften arbeider målrettet med

forhold.

tilrettelegging og vil opprettholde fokuset på forebygging
og oppfølging.

Medarbeiderundersøkelser viser at ansatte i OBOS
trives godt og er stolte av jobben sin. De har høy grad av

Bygge- og anleggsplasser

engasjement og opplever godt kollegialt nettverk og gode

Det skal være trygt å arbeide på bygge- og anleggsplasser

muligheter for egenutvikling.

der OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstaker-

Rekruttering og kompetansebygging

nes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og
anleggsplasser, både i forbindelse med planlegging,

Rett kompetanse til enhver tid er avgjørende for at OBOS

prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

skal kunne nå markedsmessige og økonomiske mål. OBOS

Målet er null feil, null personskader og null avvik på kon-

er en profesjonell aktør som gjør ansettelser på grunnlag

trollene fra Arbeidstilsynet. Hendelser på byggeplassene

av faglige kvalifikasjoner og egnethet. Konsernet benytter

som medfører skade med fravær rapporteres helt til

felles og gjennomarbeidede prosedyrer for rekruttering, og

konsernledelsen.

har en veiledning som skal bidra til at alle arbeidssøkere blir
behandlet profesjonelt og med respekt.

Faglig utvikling

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

Det er viktig for OBOS å legge til rette for ansattes faglige

et fast punkt i alle byggherremøter og styremøter i utbyg-

utvikling. Den viktigste faglige utviklingen foregår gjennom

gingsselskap. I samarbeidsprosjekter er det OBOS’ strenge

arbeidet. I tillegg tilbyr OBOS en egen stipendordning der

krav til samarbeidsrutiner som gjelder.

ansatte kan søke om støtte til videreutdanning eller kurs.
I tillegg til de generelle retningslinjene for HMS på arbeidsEt to-årig modulbasert ledertalentutviklingsprogram,

plassen finnes det egne HMS-planer og prosedyrer for de

OBOS Extend, startet opp i 2016. Programmet har til

ulike virksomhetene og datterselskapene i OBOS. Det er

hensikt å identifisere og utvikle unge ledertalenter. OBOS

også innarbeidet prosedyrer for å ivareta arbeidstakernes

har også i 2017 hatt fokus på lederutvikling, blant annet

rettigheter, og sikkerhet for innleid personell og personer

gjennom interne lederkurs innen ulike tema.

som arbeider for leverandører. OBOS har etablert rutiner
med kontrolltiltak for at sosial dumping og skatteunndragel-

Block Watne har gjennom mange år tatt inn lærlinger i

ser skal unngås.

tømrerfaget for å bidra til rekruttering innen fagfeltet. Antall
lærlinger i 2017 var 32, mot 37 i 2016. Det utgjør 10 prosent

Avdelinger og datterselskaper som er pålagt det, har en

av alle tømrere i selskapet. Lærlinger skjermes så langt det

egen HMS-ansvarlig som rapporterer eventuelle person-

er mulig i nedbemanningsprosesser. Block Watne har som

skader og uønskede hendelser. Vedkommende har også

mål å videreføre lærlingordningen i 2018 på minst samme

ansvaret for opplæring av nyansatte og vikarer. Ved skader

nivå som i 2017.

eller nestenulykker blir instrukser og risikoanalyser gjen-

HMS og SHA på arbeidsplassen

nomgått og revidert hvis behov.

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennom-

OBOS Prosjekt stiller krav om miljøsaneringsrapport

fører verneombudene årlige vernerunder i alle avdelinger

og avfallshåndtering, inntakskontroll på byggeplass og

og følger tett opp i alle verneområder. Vernerundene
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følges opp i byggemøter med tilhørende referater.

Utvikling i H1-verdi for OBOS Nye Hjem
og OBOS Fornebulandet samlet i 2017

Skader med fravær rapporteres til administrerende direktør

10

etterlevelse av påseplikt i sine tilbudsforespørsler. Dette

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

8
6

miljø rapporteres månedlig i konsernledelsens møter.

4

Sykefravær rapporteres i kvartalsrapporter, og sammen

2

med øvrig informasjon om arbeidstakerrettigheter og
sosiale forhold i årsrapporten.

0

4,9

4,9

4,9
3,4

1.kv 2017

2.kv 2017

3.kv 2017

4.kv 2017

OBOS rapporterer skader i H1-verdier. Disse verdiene måler
skader med fravær per 1 million arbeidstimer. Divisjon

i ledermøtet. Relevante tiltak iverksettes løpende. Opp-

boligutvikling (ekskl. Block Watne og OBOS Sverige) hadde

læring, prosedyrer og tilrettelegging på arbeidsplassen

per 31.12.2017 H1-verdi på 3,4, noe som var en nedgang

er sentrale virkemidler i dette arbeidet. Det legges også til

fra 5,27 per 31.12.2016, Divisjon næringseiendom hadde

rette for alternativt arbeid i stedet for sykemelding i tilfeller

en H1-verdi på 2,9, mot 0,0 ved utgangen av 2016. OBOS

hvor det er relevant.

Energi hadde en H1-verdi på 0,0 mot 52,8 ved utgangen
av 2016. Et godt forebyggende arbeid medvirker i stor

Risiko vurderes kontinuerlig for samtlige byggeprosjekter.

grad til at skadestatistikken holder seg lav. Den strenge

Dersom det foreligger risiko, utarbeides det en sikker

praktiseringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer

jobbanalyse (SJA). På bakgrunn av risikovurderingene lages

til å fortsette.

det en plan som deles ut til alle interne og underentreprenører som skal utføre tjenester i tiltaket, og til verneombud.

Datterselskapet Block Watne produserer boliger med egne

Vernerunder gås hver 14. dag i byggeperioden iht. oppsatt

ansatte prosjektledere, byggeledere og tømrere, og har et

plan.

særlig fokus på å redusere sykefravær og skadefrekvens
forårsaket av belastningsskader, ulykker og hendelser på

I OBOS Sverige og Kärnhem måles ikke skader på samme

byggeplassene. Registrering av uønskede hendelser på

måte som i Norge.

byggeplassene ble intensivert i 2017. Intensivert satsning
på HMS-arbeidet har gitt god effekt.

OBOS Sverige rapporterer fra fjerde kvartal en LTAR-verdi
(svensk versjon av H1) på 10,17. Det har dessverre vært fire

Oppfølging av uønskede hendelser og nestenulykker er

til dels alvorlige skadehendelser på fabrikken i 2017. Virk-

viktig for å øke bevisstheten om sikkerhetsarbeidet, og

somheten vil i løpet av 2018 styrke sikkerhetsfokuset både

derigjennom forebygge og redusere antall ulykker. HMS er

på fabrikk og byggeplass.

alltid første sak på agendaen i ledermøter, interne samlinger
og driftsmøter, og det er innført bonusreduksjon ved

I Kärnhem har det vært seks skader med fravær i løpet av

alvorlig avvik i sikkerhet på byggeplass. Det gjennomføres

året, mot én i 2016. Den alvorligste var en klemskade som

uanmeldte tilsyn på Block Watnes byggeplasser med påføl-

førte til en ukes sykemelding. Virksomheten vil fra 2018

gende avviksbehandling og oppfølging. Verneombudene

styrke sitt sikkerhetsfokus og gå over til rapportering i

er involvert i arbeidet med å redusere skader og hendelser.

henhold til LTAR-verdi for å sikre lik rapportering gjennom
konsernet.

Ingen alvorlige skadetilfeller er registrert på Block Watnes
arbeidsplasser i 2017. Det er registrert 12 skader med fravær

Veien videre

i 2017 mot 19 skader med fravær i 2016. H-verdien er redu-

OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatopp-

sert gjennom året og var på 8,2 ved utgangen av 2017 mot

følging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter,

9,8 ved utgangen av 2016.

korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale
forhold, slik at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens

Samtlige skader og uønskede hendelser gjennomgås og
vurderes i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samt hver 14. dag

bestemmelser.

