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NTBs bærekraftsstrategi
Arbeidet med NTBs bærekraftsstrategi tar utgangspunkt og er forankret i selskapets
overordnede strategi og mål.

For å oppnå de overordnede strategiske målene er det ingen tvil om at NTB må ha
tydelige og klare mål innenfor bærekraft og miljø.

NTB legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet
NTB vil være en bærekraftig bedrift som kontinuerlig arbeider for å begrense egen
klimapåvirkningen. I bedriftens valg og beslutninger skal hensyn til bærekraft og
miljø være betydelige faktorer.

NTBs kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at de gjennom å velge NTB
bidrar til å oppfylle mål 5, 8, 12 og 13 av FNs bærekraftsmål:



         skal bidra
for å oppnå FNs bærekraftsmål

I NTB skal alle kjønn ha like muligheter og bedriften skal jobbe for
likestilling både i egen organisasjon og i samfunnet generelt. NTB
stiller også krav til sine samarbeidspartnere om å arbeide for
likestilling mellom kjønnene.

Mål
NTBs overordnede mål er å ha 50 % andel av hvert kjønn i alle
avdelinger og innenfor alle type stillinger (ledelse, mellomledelse,
ansatte). Lønn skal gis på bakgrunn av tariffavtaler, kompetanse og
ansiennitet.

Delmål
På områder i bedriften der et kjønn er underrepresentert, skal nye
ansettelsesprosesser bidra til å utjevne disse forskjellene.

NTB skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver for sine ansatte
og skal også kreve det samme fra sine samarbeidspartnere og
leverandører.
 
Mål
NTB skal være en attraktiv arbeidsplass med god
medarbeidertilfredshet. NTB skal legge til rette for fagforeninger og
ha god og kontinuerlig dialog med disse.
 
 
Delmål
NTB skal bidra til å gi unge kompetanse og arbeidserfaring som vil
gjøre det enklere å komme inn på arbeidsmarkedet.
 
 
 
 

NTB har oppmerksomhet på bedriftens forbruk ved produksjon av
sine tjenester og den daglige driften. Organisasjonen arbeider
kontinuerlig for å begrense overforbruk og finne nye og mer
bærekraftige løsninger der det er mulig.

Mål
NTBs produksjon og daglige drift skal foregå med minst mulig
belastning på miljøet.

Delmål
Ved valg av samarbeidspartnere skal hensyn til bærekraft veie tungt.
Ved innkjøp til bedriften skal også produktenes miljøbelastning tas i
betraktning og kontinuerlig evalueres.

NTB jobber kontinuerlig for å redusere sitt eget klimaavtrykk,
gjennom bevisste valg i alle deler av virksomheten.
 
Mål
NTB ønsker å få en godkjent miljøsertifisering. Bedriften har
startet en prosess med å vurdere ulike sertifiseringer for å finne
den som er best egnet for vår virksomhet.
 
 
Delmål
NTB vil ha full oversikt over sitt miljøavtrykk og har startet
prosessen med å føre et komplett klimaregnskap. Gjennom dette
arbeidet ønsker NTB å få et grunnlag for det videre arbeidet med
å minske egen miljøpåvirkning.
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Aktiviteter for å oppnå miljø- og
bærekraftsstrategien
For å nå målene i FNs bærekraftsmål 5, 8, 12 og 13 gjennomfører NTB en rekke aktiviteter.
Denne listen er levende og vil oppdateres kontinuerlig.

Arbeidsgiveransvar: Likestilling mellom kjønnene. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

5. Likestilling mellom kjønnene

Ved årsskiftet 2021 var det 136 fast ansatte i
NTB, hvorav 54 kvinner (39,7 %) og 82 menn
(60,3 %).

Kjønnsbalansen i de fleste avdelingene er god,
men det er en litt for stor overvekt av menn i
foto-, sports- og utviklingsavdelingen. I
rekrutteringsprosessene letes det aktivt etter
kvinner. Det er et mål å ansette kvinner i disse
avdelingene når søkerne ellers står likt i
kvalifikasjonene. I stillingsutlysningen søkes det også aktivt etter medarbeidere med
mangfoldskompetanse.

NTB har som ambisjon å ha en god balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger i
selskapet. På overordnet ledernivå er fordelingen 4 kvinner (66 %) og 2 menn (33 %). Styret i
NTB består av 4 kvinner og 5 menn.

NTB har 23 midlertidig ansatte/tilkallingsvikarer, 14 menn og 11 kvinner. De midlertidige
ansatte er i stor grad studenter som jobber på timebasis og kjønnsbalansen endrer seg i
denne gruppen fra år til år.

NTB har 7 medarbeidere som jobber deltid, 4 kvinner og 3 menn. De fleste jobber redusert av
helsemessige årsaker.

3 medarbeidere har hatt foreldrepermisjon det siste året, en kvinne og to menn. Kvinnen
hadde permisjon på 36 uker og mennene et snitt på 10,5 uker.

NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. For å kartlegge dette har
vi delt de ansatte inn i følgende grupper:

● NJ-organiserte: 77 av NTBs ansatte tilhører denne gruppen. Her er det ingen
kjønnsforskjeller i lønn, i og med at disse følger tariff-lønn basert på ansiennitet.
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● Ledergruppen: Består av 4 kvinner og 2 menn. Lønnsnivået er marginalt høyere for

kvinnene.

● Mellomledere: Består av 10 kvinner og 10 menn. I denne gruppen er snittlønnen noe
høyere for menn enn kvinner. Når vi ser på andre faktorer som erfaring, utdanning
mm mener vi dette er forklaringen på forskjellen.

8. Anstendig arbeid og økonomisk
vekst

I NTB har ansatte og underleverandører lønns-
og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det
som følger av gjeldende landsomfattende
tariffavtale, eller det som ellers er normalt for
den ansattes sted og yrke, jf. Forskrift om lønns
og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av
08.02.2008, nr. 112.

Gjennom sin samarbeidspartner Cefalo benytter NTB utviklere i Dhaka, Bangladesh, i
forvissning om at disse da arbeider under gode og trygge forhold og med rettferdige
lønninger.
https://www.cefalo.com/

NTBs virksomhet er tilrettelagt for funksjonshemmede.

NTB bidrar på ulike måter til å gi unge muligheter på arbeidsmarkedet:

● I midlertidige stillinger, sommervikariater og som tilkallingsvikarer ansettes i all
hovedsak studenter.

● NTB tilbyr hospitering til studentmiljøer.

● Samarbeid med TekLab Bedrift
NTB har inngått et samarbeid med TekLab Bedrift i et treårig prosjekt. Tanken er å få
til genuin verdiskapning i samarbeidet mellom studenter under utdanning og de seks
firmaene som er med i prosjektet.

NTB forplikter seg i dette samarbeidet til å ta imot masterstudenter som kan skrive
oppgaver innenfor relevant tematikk for NTB.

https://teklab.uib.no/om-teklab/

https://teklab.uib.no/om-teklab/
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Øvrige aktiviteter for gode arbeidsvilkår:

● våren 2022 har NTB implementert nytt medarbeiderundersøkelses-verktøy, Winningtemp.
Dette systemet måler kontinuerlig temperaturen i organisasjonen og gjør det enkelt for
medarbeiderne å komme i dialog med ledere om hvordan de har det. Dette sikrer god
oversikt og gjør at vi raskt kan sette inn tiltak dersom medarbeidertilfredsheten går ned

● det avholdes månedlige kontaktmøter mellom fagforeninger og ledelse som sikrer
kontinuerlig dialog og ivaretakelse av forpliktelsene i Hovedavtalene

● det avholdes årlige lønnsforhandlinger for alle ansatte

● NTB bidrar aktivt i ulike styrer for å sikre kompetanseheving og miljøansvar i
mediebransjen. Per i dag sitter medlemmer av ledergruppa i styrer i Stup-ordningen,
Opp/ut og Vederlagsfondet.

● NTB oppfordrer ansatte til å benytte studiestøtteordninger som STUP
(https://stupstipend.no/) som sikrer og legger til rette for videreutdanning. Ved forrige
søknadsrunde i mai 2022 mottok tre medarbeider i NTB støtte til kurs
(https://m24.no/christina-dorthellinger-stipend-stup/disse-journalistene-og-redaktorene-d
eler-2-millioner-kroner-fra-stup/489921)

● 20 medarbeidere har våren 2022 gjennomført kurs i Prince 2 Agile for å sikre mer
helhetlig rammeverk for prosjektorganisering og -gjennomføring

● flere medarbeidere går hvert år på videreutdanningskurs på masternivå. Bedriften legger
til rette med ulike ordninger for å få gjennomført dette

● NTB har flere velferdstiltak for ansatte som betalt treningsavgift, ferieleiligheter i Nice og
på Skeikampen, kunstklubb

● gjennom pandemien er det lagt til rette for ekstra støtte gjennom bedriftshelsetjenesten
for de som har hatt behov for dette.

https://stupstipend.no/
https://m24.no/christina-dorthellinger-stipend-stup/disse-journalistene-og-redaktorene-deler-2-millioner-kroner-fra-stup/489921
https://m24.no/christina-dorthellinger-stipend-stup/disse-journalistene-og-redaktorene-deler-2-millioner-kroner-fra-stup/489921
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12 og 13 – Miljøansvar: Ansvarlig forbruk og produksjon. Stoppe
klimaendringene (herunder grønn databehandling / bærekraftig IKT)

NTBs virksomhet har i liten grad et sterkt klimaavtrykk. Hovedvekten av de ansatte sitter på
kontor og jobber i digitale verktøy og produktene vi leverer mottas i digitale applikasjoner
hos våre kunder. I motsetning til store deler av mediebransjen leverer NTB ingen produkter
på papir og har således ikke utslipp knyttet til trykk eller distribusjon. Miljøavtrykket til NTB
kommer hovedsakelig fra serverparken, arbeidsutstyr, lokaler og reisevirksomhet.

Det er de seneste årene gjort flere aktiviteter for å begrense klimaavtrykket innenfor disse
fire områdene.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Serverpark

Skybasert lagring:
Alle NTBs digitale produkter og tjenester er
nå skybaserte og lagres hos AWS i
serverparker i europa (Eu West, med backup
i Stockholm).
AWS’ dokumentasjon på miljø og bærekraft:
https://sustainability.aboutamazon.com/environment/the-cloud?energyType=true#se
ction-nav-id-0

I tillegg til dette er Redpill Linpro og Crayon underleverandører på teknologi.

Redpill Linpros dokumentasjon på miljø og bærekraft:
https://www.redpill-linpro.com/corporate-social-responsibility

https://sustainability.aboutamazon.com/environment/the-cloud?energyType=true%23section-nav-id-0
https://sustainability.aboutamazon.com/environment/the-cloud?energyType=true%23section-nav-id-0
https://www.redpill-linpro.com/corporate-social-responsibility
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Crayon er sertifisert Miljøfyrtårn.
Crayons dokumentasjon på miljø og bærekraft: (Miljø – vedlegg 1)

Arbeidsverktøy

Leasingavtale på mobiltelefoner:
Gjennom sin leverandør TechStep har NTB leasing av mobiltelefoner til alle ansatte.
Med dette sørger NTB for at alle telefoner blir levert tilbake til en ansvarlig leverandør
som sørger for at hver telefon får lengre levetid og begrenser mengden elektronisk
avfall.
TechStep er sertifisert Miljøfyrtårn.

Techsteps miljøpolicy og dokumentasjon:
https://www.techstep.io/esg
Se også Techsteps årsrapport (Miljø – vedlegg 2)

Håndtering av øvrig elektronisk avfall:
I NTB har vi etablert en konserndekkende modell for gjenbruk og resirkulering av
IT-utstyr og elektronisk avfall generert av vår egen virksomhet. Vårt mål er
ressurseffektiv livssyklusstyring som vil redusere miljøpåvirkningene av våre innkjøp.
Vi har en ny samarbeidsavtale som sikrer at vårt interne IT-utstyr og og våre mobile
enheter vil fortsatt brukes av andre eller sendes til sikker gjenvinning.

Iver AS håndterer alt øvrig elektronisk materiell for NTB:
https://www.iver.com/no/om-iver/barekraft/
https://www.iver.com/globalassets/documents/iver_sustainability_report_2020.pdf

13. Stoppe klimaendringene

Lokaler

Pressens hus
Fra 2021 har NTB leid lokaler i Pressens
hus, bygget og eid av Aspelin Ramm.
Bygget er nylig totalrenovert og følger
alle miljø- og bærekraftstandarder.

● Breeam-sertifisert bygg
● Byggherre er medlem i Grønn Byggallianse
● https://www.aspelinramm.no/baerekraft/
● Egen beskrivelse av bygget fra Aspelin Ramm (Miljø – vedlegg 3)

https://www.techstep.io/esg
https://www.iver.com/no/om-iver/barekraft/
https://www.iver.com/globalassets/documents/iver_sustainability_report_2020.pdf
https://byggalliansen.no/sertifisering/om-breeam/
https://www.aspelinramm.no/baerekraft/
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Avfallshåndtering
Pressens hus har en totalavtale for avfallshåndtering og alle leietakere må
kildesortere alt daglig avfall. Renholdsansvarlig påser at dette gjøres.

Reise

Reisebyrå
NTB har inngått avtale med reisebyrået Egencia for å samle alle bedriftens jobbreiser
på ett sted. Dette vil gi en total oversikt over den samlede reiseaktiviteten til bedriften
og kan legges til grunn når vurderinger rundt fremtidig reiseaktivitet skal gjøres.

Ved å benytte Egencia, får vi også oversikt over de enkelte reiseaktivitetenes
CO2-avtrykk som igjen vil gå inn i  NTBs klimaregnskap.
https://www.egencia.fr/nb/barekraftige-forretningsreiser
https://www.egencia.fr/nb/barekraft-i-bestillingsverktoy

Transport
8 av 12 fast ansatte fotografer benytter el-bil i forbindelse med jobb.

Ansattes daglige jobbreiser
Bortsett fra enkelte plasser til fotoredaksjonen tilbys ikke ansatte bilparkering. De
ansatte vil derfor i alle hovedsak benytte kollektivtransport i tillegg til å sykle og gå til
og fra arbeidsplassen. Det tilbys sykkelparkering og dusj/garderobe for ansatte i
Pressens hus.
NTB legger til rette for at ansatte kan kombinerer arbeid i Pressens hus med
hjemmekontor, noe som igjen gir reduserte daglige jobbreiser.

https://www.egencia.fr/nb/barekraftige-forretningsreiser
https://www.egencia.fr/nb/barekraft-i-bestillingsverktoy


Miljø – vedlegg 1

Crayon



 

1 
Crayon AS · +47 22891000 · firmapost@crayon.com · www.crayon.no 

 

KVALITETSSYSTEM 
Miljø 

 

 

 
  

 

 

 

Om Crayon sitt arbeid innen miljørettet arbeid 
Dette dokumentet oppsummerer prinsippene vi legger til grunn 
for miljøvennlig praksis og viser hvilke overordnede tiltak vi har 
investert i for å etterleve disse prinsippene.  

Vår Miljøfyrtårn-sertifisering er grunnpilaren for gjennomføringen 
av Crayons miljøengasjement. 

Vårt samfunnsansvar, herunder miljøengasjement, er også 
eksternt vurdert og godkjent av Ecovadis. 

Gjennom vår deltagelse på «Signatory Level» i United Nations Global Compact har Crayon bekreftet å stille seg 
bak, og arbeide aktivt for, de ti prinsippene som ligger til grunn for ordningen. 

Miljøpolicy 

Crayon skal vise ansvar for og bidra til et godt miljø for egne medarbeidere, lokalmiljøet, kundene våre, samt det 
øvrige ytre miljøet. Vi skal ha en høy etisk standard og være bevisst på hvordan vi påvirker samfunn og miljø.  

Prinsipper for miljøengasjementet vårt: 

1. Vi vil ta initiativ til å fremme et større ansvar for en bedre helse og godt miljø for egne medarbeidere 

2. Vi vil oppfordre til bruk av miljøvennlig teknologi 

3. Vi vil jobbe aktivt for at et større miljøengasjement skal gjenspeiles både på jobb og hjemme 

 

Miljøstyringssystem 

Miljøarbeidet er forankret i selskapets øverste ledelse. Crayon har i tillegg en egen miljøansvarlig som har ansvar 
for å holde miljøarbeidet i hevd og stimulere til nye tiltak.  

«Crayon skal vise ansvar 
for og bidra til et godt miljø 

for egne medarbeidere, 
lokalmiljøet og kundene 

våre.» 

mailto:firmapost@crayon.com
http://www.crayon.no/
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Rollen som miljøansvarlig innebærer også å være kontaktpunkt mot stiftelsen Miljøfyrtårn, samt dialogen med 
AMU og ledelsen. Miljøansvarlig har også som ansvar å følge opp de miljørelaterte kravene vi stiller til våre 
leverandører via vår Leverandørkodeks (Supplier Code of Conduct) som inneholder et kapittel om ivaretakelse 
av miljøet.  

En miljøfyrtårn-rapport utarbeides og leveres til Miljøfyrtårnstiftelsen hvert år. En re-sertifisering av selskapet for 
en ny treårs-periode ble gjennomført senest i oktober 2021. 

Vår innkjøpsveileder er en del av vårt kvalitetssikringssystem og setter en rekke miljøkriterier til virksomhetens 
innkjøp. 

Miljøsertifiseringer 

Crayon er Miljøfyrtårn-sertifisert, og etterlever de krav som stilles for sertifiseringen. Dette innebærer blant annet:  

x En klar, tydelig og sammenhengende HMS-profil og at selskapet oppfyller alle lovkrav som er satt til oss 
som organisasjon. 

 
x En kildesorteringsinstruks er utarbeidet og en avfallsanalyse er blitt gjennomført. Rutine/veileder for 

avfallshåndtering er utarbeidet og publisert på intranettet. I tillegg fungerer en rekke små plakater i 
kontorlokalene som humoristiske påminnelser om at ansatte skal skru av lyset og kildesortere avfall.  
Avfallsmengdene registreres, og følges opp kontinuerlig. 

 
x Det er utarbeidet rutiner for miljøbevisste innkjøp, samt reforhandlete avtaler med kantine og renholdbyrå 

som inkluderer tjenester Crayon etterspør som oppfølging av den nye innkjøpsveilederen. Dette 
innbefatter kildesortering av avfall knyttet til kantinevirksomhet, sortering av papir og annet avfall som kan 
resirkuleres samt sikring av at innkjøpte vaskemidler m.m. er miljømerket (f.eks. svanemerket). 
Forespørsel er sendt ut til alle leverandører med oppfordring om miljøsertifisering.  Den delen av IT-drift 
som ikke er basert på allmenne skytjenester er lagt til en lokal og miljøvennlig driftssentral (Digiplex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Miljøarbeidet er 
forankret i Crayons 

øverste ledelse. Crayon 
har i tillegg en egen 

miljøansvarlig som har 
ansvar for å holde 

miljøarbeidet i hevd og 
stimulere til nye tiltak.» 

mailto:firmapost@crayon.com
http://www.crayon.no/
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Miljøfyrtårn 

Crayon ble Miljøfyrtårn-sertifisert for første gang i 2012 og har vært det siden. Sertifiseringen innebærer at vi 
produserer en årlig klima- og miljørapport. Vårt kontinuerlige arbeid bærer frukter og viser blant annet at vår 
virksomhet produserer mindre avfall og forbruker mindre energi enn andre virksomheter i samme bransje. 

 

 

mailto:firmapost@crayon.com
http://www.crayon.no/
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Crayon sitt samfunnsansvar blir vurdert av EcoVadis – en uavhengig tredjepart 

Crayons innsats innen miljø blir vurdert av en uavhengig tredjepart, EcoVadis, som også vurderer virksomheten 
innen temaene helse og sikkerhet, menneskerettigheter og bærekraftig innkjøp. 

EcoVadis baserer vurderingen på et omfattende spørreskjema, med underliggende dokumentasjon, dvs. 
faktiske sertifiseringer, styringssystemet vårt, årsrapporter samt andre rapporter og styrende dokumenter som 
kommuniserer retningslinjer for miljøet internt i selskapet og til eksterne parter. En årlig rapport viser status og 
forbedringsområder. Dette gir oss en retning for det videre arbeidet med å oppnå en høyere poengsum og 
status.  

Vi har foreløpig oppnådd EcoVadis sin sølvstatus, basert på en poengsum som er lik eller bedre enn 73 % av 
alle virksomheter vurdert av Ecovadis. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. 

 

 

 

  

mailto:firmapost@crayon.com
http://www.crayon.no/
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Crayon deltar i United Nations Global Compact 

Gjennom vår deltagelse på «Signatory Level» i United Nations Global Compact har Crayon bekreftet å stille seg 
bak, og arbeide aktivt for, de ti prinsippene som ligger til grunn for ordningen. Disse er utledet fra følgende 
erklæringer: 

x Universal Declaration of Human Rights 
x International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
x Rio Declaration on Environment and Development 
x United Nations Convention Against Corruption 

 
Miljødelen består av følgende tre prinsipper: 
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; 
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility 
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. 

Vi er forpliktet til å rapportere vår fremgang på dette området en gang i året. Rapporten er tilgjengelig på 
Crayon Group – Communication on Progress | UN Global Compact. 

 

mailto:firmapost@crayon.com
http://www.crayon.no/
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/447189
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Sustainability  
In Techstep, we aim to be a positive agent for change in society by 
making the world of work smarter and more sustainable.  

Sustainability at Techstep is about helping customers deliver on their ESG commitments, but it is also 
about using resources in a way where they aren’t depleted over time. It is about taking care of 
people and the environment, both today and in the future.  

We believe that our mobile technology solutions help customers get the most out of the devices they 
buy in a way that reduce environmental impacts. We also have a great opportunity to improve 
people’s life by freeing them to work more effectively and securely while we protect company and 
customer data. At the same time, we consider responsible business practices a prerequisite for 
long-term successful operations. This means we need to take care of and develop our people and 
ensure that we are not involved in any activities with adverse impacts on human and labour rights or 
corruption. 

 

 

About this report 
This report is prepared in alignment with the Global 
Reporting Initiative (GRI) standards and covers our 
efforts to identify our most material environmental, 
social and governance (ESG) issues and articulate 
our sustainability priorities. It also establishes a 
baseline from which we will enhance both our 
performance and disclosure in the years to come and 
details our efforts in the year that passed. All entities 
in the group is included in the figures for 2021. Going 
forward, we will continue to set concrete goals, scale 
our initiatives, and launch new programmes that will 
help us, our customers and other stakeholders make 
the world of work smarter and more sustainable. We 
will also gather stakeholder feedback to continuously 
improve and sharpen our focus.  
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Highlights Goals 2022 Results 2021 SDGs 

Commitment Signed UN Global Compact in 
Q1 22, educate organisation on 
responsible business practices 
during the year 

Embedded sustainability in 
corporate strategy and 
strengthened focus on ESG, incl. 
materiality, priorities & metrics 

 

Climate action 

Circular economy 
Grow # “HW as-a-service” and  
# “end-of-life returns” 

End-of-life returns: 15,149;  
handprint of ~1,188t CO2 

 

 

Energy usage &  
GHG emissions  
 
 

Improve climate accountancy 
and define measures 
 

Design innovative software 
solutions helping customers 
reduce their footprint 

Baseline established in 2021, total 
GHG emissions 11,310 tCO2 

 

People & society 

Diversity & 
inclusion 
 

25% female employees by end 
of 2022. By Q1 2022, EMT had 
33% women 
 

23% female employees 
 

Employee 
engagement 

Employee engagement score 
at 8.0 of 10 

7.4 of 10 

 
 

Digital literacy &  
skills in society 

Educate more people on 
advantages mobile technology 
offers 

Close to 2,500 people attended 
events hosted by Techstep  

Trusted business partner 
 

Cybersecurity &  
data privacy 

Systematic risk-based 
information security 
management 

Commenced ISO 27001 project 
 

 
100% of employees conduct 
security training 
 

92% completed training 
  

Supply chain 
responsibility 

Strengthen supply chain 
management, rollout new 
Supplier Code of Conduct 

Increased focus on transparency 
and risk in supply chain 

 

Business ethics &  
anti-corruption 
 

100% of organisation attend 
ethics and anti-corruption 
training in 2022 

100% of employees signed CoC 
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Corporate governance and sustainability management 

During 2021 and early 2022, we initiated an upgrade of our ESG policies and procedures to reflect the 
new strategic direction and align it better with increased focus on sustainability in the organisation. 
Our work is to be based on international frameworks such as the UN Global Compact, which we signed 
in February 2022, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and the UN Sustainable 
Development Goals.  

The Board of Directors has the overall responsibility for aligning Techstep’s strategy and ESG 
considerations. Converting principles into day-to-day operations lies with the CEO, supported by the 
executive management group. The executive management sets overall goals and measures for their 
respective business units, which are anchored at the Board level. Each executive is responsible for 
communicating these to everyone in their respective business units and ensure compliance with our 
policies.  

Until late 2021, most of the ESG work was managed by the local subsidiaries. With the new 
organisational structure, this has been moved up to the Group level, and policies and procedures need 
to be revised and developed to reflect the new strategy and organisation going forward. Techstep has 
also hired a dedicated resource to support its increased focus on ESG to ensure sufficient focus on 
driving sustainability and advancing Techstep’s ESG programme, as well as to ensure compliance 
with internal and external requirements. 

Our compliance function is responsible for monitoring compliance risk and plays both an advisory 
and supervisory role. The function reports to the CFO and the audit committee. Among its activities 
are ongoing monitoring, identification and internal communication of statutory and regulatory 
changes relevant to Techstep. The compliance function is also responsible for the group’s 
environmental and quality management systems. These will be subject to review in 2022 to align with 
the new group structure and ensure robust processes for goal attainment. We have also hired a Chief 
Information Security Officer (CISO) from Q2 2022, who will be responsible for the information security 
management system. 

Techstep adheres to the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance issued by the 
Norwegian Corporate Governance Board (NCGB). A separate report on Techstep’s corporate 
governance practices is included as a separate chapter in this annual report.  
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Stakeholder dialogue and material topics 

Continuous dialogue with our stakeholders is considered crucial for sustainable growth, ensuring 
valuable insight and opportunities for improvement. Our main stakeholders are customers, 
employees, investors, the board, suppliers, and other business partners.  

In 2021, we conducted a materiality assessment to identify the sustainability topics that are most 
material to our business and our stakeholders. The topics included in the process were selected based 
on requirements and information requests from customers and investors, peer and industry 
benchmarks, international reporting frameworks and standards such as Global Reporting Initiative 
(GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB), legal requirements and new 
sustainability legislation. The materiality assessment has helped us identify topics which are 
considered to have a significant impact for Techstep’s long-term business success. 

Material topics identified:

 

We consider the prioritisation based on materiality assessments a dynamic process and will 
continuously adjust our priorities and actions based on company developments, changing legislation, 
stakeholder feedback and developments in sustainability/ESG frameworks.  

 

EU Taxonomy 

The EU taxonomy is a classification system with a list of environmentally sustainable economic 
activities and an important enabler to scale up sustainable investment and implement the European 
Green Deal. Techstep will be required to disclose to what extent its turnover, investments and 
operational costs are aligned with the EU taxonomy criteria, which is expected from 2023/24. In 2022, 
we will assess eligibility of our solutions and prepare for aligning reporting with the EU taxonomy.  
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UN Sustainable Development Goals (SDGs) 

We are committed to a real impact that benefits society, and the Sustainable Development Goals 
(SDGs) help us chart our sustainability course. We have mapped our business and strategy against 
the SDGs to establish the most relevant SDGs for Techstep. We have assessed SDG 12 as the most 
important to prioritise, as our solutions directly relate to responsible consumption of mobile devices. 
Other SDGs, such as SDGs 5, 8 and 13, are also considered relevant to Techstep. For all SDGs, our 
guiding principle is to support the achievement of these goals where Techstep has a role to play, 
either by minimising our negative impact or by maximising our positive impact. 

 

 

 

 
We have incorporated sustainability in our corporate strategy. One of our key solutions, 
«SmartDevice» promotes circularity and responsible consumption of mobile devices 
through life-cycle management and proper end-of-life handling. Educating customers 
and employees on sustainable consumption is a priority going forward (target 12.1) 

  
We design innovative solutions helping customers reduce their environmental impact. 
By establishing a climate accounting baseline, we will identify areas for reducing our 
climate footprint (target 13.1) 

  
We have initiated a process for assessing and mitigating the environmental impact of 
products we sell by tracking and reporting resource consumption. Through 
“SmartDevice”, we encourage customers to proper end-of-life handling, and thus 
contribute to improved resource efficiency and resource security (target 8.4) 

We set high internal standards and assess suppliers to ensure human and labor 
relations are protected in our supply chain, which is reflected by our commitment to UN 
Global Compact (target 8.5) 
 

 

 

 
We promote diversity, inclusion and equal opportunities in recruitment and employee 
development, and have established initiatives to attract more women to pursue a 
career within technology (target 5.1 and 5.5) 
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Climate impact
We are committed to responsible use of resources and will work actively to prevent risks that can 
lead to negative environmental impact. All our activities are carried out in compliance with 
applicable laws, regulations, standards, and other environmental requirements. 

Solutions supporting responsible consumption and circularity  

Mobile devices represent major environmental concerns, with 85-95% of the carbon emissions 
occurring in the manufacturing or disposal process. Embedded in the devices are several rare-earth 
and critical materials such as gold, copper, silver, tungsten, and tin – resources that could be 
recovered and returned to the production cycle. In addition, global electronic waste represents a 
substantially growing environmental challenge. Thus, by applying circular economy principles and 
extending the devices’ lifespan, we can effectively contribute to reducing their environmental 
impact. 

Circular principles and lifecycle management are part of Techstep’s core offerings. Our 
“SmartDevice” solution is designed to improve life-cycle management of an organisation’s device 
fleet including updating, upgrading, and repairing until end-of-life. Customers are encouraged to 
purchase devices “as-a-service”, as this ensures the devices are properly returned for reuse or 
recycling. We cooperate with certified partners specialised in refurbishment and resale of used 
devices, to redeploy them into the second-hand market. For some niche products, we have 
developed our own ability to recover spare parts and handle the repair and recycling. By giving units 
a second life, we extend devices’ lifetime, while allowing more people get access to mobile 
technology at an affordable cost. Devices that cannot be reused any more are properly handled for 
recycling, in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive.  

Going forward, we will increase end-of-life returns and intensify collaboration with manufacturers 
and strategic partners to improve circularity along the value chain. 

 

Mobile devices handled through take-back solution in 2021 

 

 
 
 
Note: Figures include smartphones, tablets and pc laptops. Estimated avoided emissions (handprint) is based on calculations from our reseller 
partners  
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Sustainable mobile technology solutions 

Responsible consumption is also about optimising the use of mobile devices and using mobile 
technology to work smarter and more sustainably. Techstep’s “SmartWorks” concept help customers 
reduce their environmental footprint through the design of innovative and tailormade industry 
solutions.  

An example is the development of an application for one of our largest customers regarding route 
optimisation of "last mileage distribution", which implies a reduced environmental impact thanks to 
shorter transport routes. Another example is the deployment of an application for a major airline 
company, where a 20 kg paper manual was digitised and replaced with a tablet. The environmental 
gains include an annual saving of 1,900 trees and a reduction of 1.2 million litres fuel for the aircraft 
fleet. 

 

Establishment of climate emissions (GHG) baseline 

In 2021, we established a group-wide climate accountancy to get an overview of our direct and 
indirect emissions and a baseline for reduction initiatives. The accountancy is based on the 
Greenhouse Gas Protocol, and includes our Scope 1, 2 and 3 emissions1. 

Tonne CO2-eqv. emissions 2021 20202 

    
Scope 1 - Direct emissions    
Direct emissions from owned cars                 1.3  8.3 

    
Scope 2 - Indirect emissions from purchased electricity for own use    
Electricity               26.3  8.3 
Electric vehicles                 0.8  1.1 

    
Scope 3 - Other indirect emissions    
Waste               11.2  - 
Business travel          1 612.2  9.6 
Fuel- and energy related activities               26.3  - 
Purchased goods and services          9 611.9  - 
Transportation and distribution (customer deliveries)               20.5  - 
     
Sum        11 310.5    
   
Emission intensity – tonne CO2 per NOK million   
Emission intensity – scope 1&2 0.02  
Emission intensity – scope 3 8.65  

 
Note: Calculation factors and assumptions will be improved in the coming years

 

 
1 The Greenhouse Gas (GHG) Protocol is a globally recognised standard for measuring and managing greenhouse gas emissions from 
companies and their value chains, as well as emission reduction initiatives. It distinguishes between 3 scopes to which emissions can be 
allocated. Scope 1 covers direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 covers indirect emissions from the generation of purchased 
electricity, steam, heating and cooling consumed by the reporting company. Scope 3 includes all other indirect emissions that occur in a 
company's value chain.  
2 Input for 2020 is limited to Techstep’s headquarters in Oslo and offices in Borås, Sweden. 
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Total CO2 emissions for 2021 amounted to 11,310 tonnes CO2. More than 99% of the emissions are 
generated in Scope 3, of which 85% is related to products distributed to customers. As a reseller of 
mobile devices and accessories, we do not manufacture any own products. Distribution is mainly 
outsourced to logistics partners as a “dropshipping” solution, which is more efficient and more 
environmentally friendly as the goods are shipped directly to the customer. Emissions related to 
goods and services are expected to increase going forward as Techstep grows its business, which 
will be partly offset by newer products with lower emissions. To reduce environmental impact, we will 
actively help customers choose more energy efficient and eco-friendly products of what is available 
on the market. We also work closely with our distributors to improve and optimise logistics solutions 
such as packaging and emission-free distribution. Business travels for 2021 was largely impacted by 
covid-19 during the year and may increase some with restrictions being removed.  

The reduction in scope 1 emissions relates to a transition to electric vehicles. Total energy 
consumption of 26.3 MWh in scope 2 emissions relates to our rented office premises and electric 
company vehicles. Energy use related to data storage is not included for 2021, as we need to map 
and assess this further in 2022. Techstep uses cloud-based data centres such as Microsoft 365 and 
Azure Compute, which are much more energy efficient than traditional on-premises data centres. In 
addition, data is stored on different software platforms managed on the providers’ hosting 
infrastructure.  

In 2022, we will further develop our climate accountancy and establish emission reduction targets.  

Environmental management system and certifications 

Techstep’s Norwegian operations is Eco-Lighthouse certified, while the Swedish operations are 
certified by Swedish Environmental Base. Both are recognised environmental management systems 
but limited to local markets. During 2022, Techstep will align its environmental management systems 
in line with the new organisational structure and assess the ISO 14001 principle.  

  

  



Miljø – vedlegg 3

Aspelin Ramm



Pressens hus:

Aspelin Ramm er en eiendomsaktør som var med på å løfte frem temaet bærekraft i
eiendomssektoren. Vi har vært, og er et aktivt medlem i Grønn Byggallianse og Breeam
sertifiserer alle våre nye bygg. Dette teamet er like viktig i rehabiliteringer som i nybygg, noe
som også gjelder rehabiliteringen av bygget i Skippergata, på folkemunne Pressens hus.
For å sikre at driften av byggene følger de gode intensjonene i byggefasen, så har Aspelin
Ramm valgt å drifte byggene sine selv. Vi følger nøye med på energibruken, vannbruken og
avfallsmengdene fra våre eiendommer.

I Pressens hus har Aspelin Ramm valgt å installere kjølemaskiner der overskuddsvarmen fra
maskinen blir benyttet til oppvarming av bygget og tappevann. Det er også gjort andre tiltak
knyttet til styresystemer og behovsstyring for å holde energibruken lavest mulig.
Vi følger samme mal for drift i dette bygget som i alle andre byggene vi drifter. Av den grunn
er vi stolte av at et av våre driftsteam rett før jul ble kåret til «årets grønne driftsteam» av
Grønn Byggallianse. Dette er en anerkjennelse for hele vår driftsorganisasjon. For mer
informasjon se vår nettside
https://www.aspelinramm.no/team-rosenholm-karet-til-arets-gronne-driftsteam/

Samtidig med ordet bærekraft så nevens ofte forkortelsen ESG, som regel i forbindelse med
EUs taksonomi og forordningen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) som trer
nå i kraft. ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance.
På norsk oversettes det til Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Ofte blir ESG kalt
bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til
bærekraftig utvikling. Vi snakker oftest om energi og miljø knyttet til drift, men like viktig er
den sosiale delen. For Aspelin Ramm er det avgjørende at de firmaer vi arbeider med og
leier inn har «rent mel i posen» både knyttet til sosial dumping og ryddige finanser. Vi
arbeider aktivt med å finne underleverandører som oppfyller kravene i hele deres verdikjede.

Dersom du ønsker mer informasjon og tall fra Aspelin Ramm, så henviser vi til oppdatert
informasjon på https://www.aspelinramm.no/baerekraft/

Vi er også glade for den gode omtalen Pressens hus har fått i media. Se gjerne positive
omtaler i artikkelen https://ne.no/2022/01/12/historisk-samling-i-historisk-hus/

Tron Nordhaug
Driftssjef
+47 901 71 412
Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
www.viavika.no
@viavikaoslo
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