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Policy for corporate social responsibility

1. Grunnleggende
Med samfunnsansvar forstår man det ansvar Statnett forventes å påta seg for
mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, jfr. Stortingsmelding nr.
27 (2013-2014) "Et mangfoldig og verdiskapende eierskap". Eierskapsmeldingen
fastslår at alle selskaper med statlig eierskap skal arbeide systematisk med
samfunnsansvar og være ledende på det.
Statnetts samfunnsoppdrag, oppgave og roller er definert gjennom lovverk,
konsesjoner og eierstyring. Samfunnsoppdraget er å sikre strømforsyningen, bidra til
verdiskaping, samt å tilrettelegge for bruk av elektrisitet slik at Norges klimamål kan
realiseres. Statnetts oppgave er å være systemansvarlig nettselskap (TSO) i det norske
kraftsystemet. Oppgaven integrerer og samordner tre hovedroller;
kraftsystemplanlegging, netteier, og systemansvar. Innholdet og utøvelsen av disse tre
rollene er utdypet i tre separate policyer godkjent av Statnetts styre.

2. Grunnlaget for og innholdet i samfunnsansvar
I tillegg til prinsippene i Eierskapsmeldingen vil Statnett etterleve prinsippene i FNs
"Global Compact" og OECDs "G20/OECD Principles of Corporate Governance".
Eierskapsmeldingen har spesifikke forventninger med hensyn til samfunnsansvaret på
fire kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
antikorrupsjon.
Statnetts arbeid for å ivareta samfunnsansvaret skal støtte opp under hvordan vi
gjennomfører samfunnsoppdraget. Samfunnsansvar innebærer at Statnett integrerer
sosiale og miljømessige hensyn i utførelsen av samfunnsoppdraget på en måte som
går ut over å overholde krav i lover og annet regelverk. Samfunnsansvar krever dermed
ikke engasjement i aktiviteter som ligger utenfor samfunnsoppdraget, men påvirker
hvordan Statnett løser samfunnsoppdraget.

3. Formål
Denne policyen skal sikre at
•
•

Statnett ivaretar sitt samfunnsansvar.
Ivaretagelse av samfunnsansvaret er en integrert del av utførelsen av
samfunnsoppdraget.
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4. Hovedprinsipper
Klima og miljø:
• Statnett skal kontinuerlig arbeide for å minimere negativ påvirkning på biologisk
mangfold, miljø og klima fra egen virksomhet ut over det som følger av eksterne
krav.
• Statnett skal legge til rette for klimavennlige løsninger, gjennom elektrifisering og
avkarbonisering i Norge, og våre naboland.
Menneskerettigheter:
• Statnett virksomhet skal være i tråd med grunnleggende menneskerettigheter i
internasjonale konvensjoner.
• Statnett skal systematisk bidra til å fremme overholdelse av
menneskerettighetene i eget selskap og hos våre samarbeidspartnere.
Arbeidstakerrettigheter:
• Statnett skal legge til grunn ILOs åtte kjernekonvensjoner.
• Statnett skal ivareta arbeidstakerrettigheter gjennom samarbeide med
fagforeningene og tydelige krav til og oppfølgning av våre leverandører.
• Statnett skal arbeide for å forhindre enhver ulykke og skade på eget personell og
på personell hos våre leverandører.
• Statnett skal være et konsern med likestilling uavhengig av kjønn, alder, seksuell
legning, kulturell eller religiøs bakgrunn.
• Medarbeiderne skal behandles med forståelse og respekt, og utfordres til å
bruke sine evner slik at de bidrar til både organisasjonens og egen utvikling.
Antikorrupsjon og misligheter:
• Det skal være nulltoleranse mot korrupsjon og økonomiske misligheter i vår
egen organisasjon og i kontakten med våre leverandører og
samarbeidspartnere.
Innovasjon:
• Statnett skal utvikle og utnytte, i samarbeid med andre selskaper når
hensiktsmessig, ny teknologi og løsninger for å gjennomføre
samfunnsoppdraget på en ressursmessig mer effektiv måte og bedre kvalitet.
Rapportering:
• Det skal gjennomføres årlig ekstern rapportering om samfunnsansvar i
forbindelse med Statnetts årsrapport. Rapporteringen baseres på standarden
Global Reporting Initiative (GRI).
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