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I ALLIANCE+ VIL VI GJERNE SKAPE
V E R D I E R – I K K E BA R E Ø KO N O M I S K
V E R D I , M E N O G SÅ M I L J Ø M E S S I G O G
S O S I A L E V E R D I E R . V I PÅV I R K E R V E RD E N R U N D T O S S , O G D E T V I L V I TA
A N SVA R F O R .

Mer enn du kan forestille deg
I ALLIANCE+ leverer vi fasilitetsløsninger. Her er
det snakk om både enkelt- og multitjenester,
til både offentlige og private kunder. Vi leverer
tjenester som rengjøring, resepsjon, omstilling,
post- og planteservice, vaktmester- og vakttjenester, personalrestauranter og kaffeløsninger.
Størsteparten av tjenestene leverer vi med eget
profesjonelt personell. Der vi selv ikke er eksperter har vi underleverandører som bistår oss i
leveransen. For ytterligere informasjon om våre
tjenester kan du se vår hjemmeside:
www.allianceplus.no
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Våre CSR-retningslinjer
I ALLIANCE+ har vi felles CSR-retningslinjer for
hele konsernet. Retningslinjene beskriver de
grunnleggende prinsippene for vårt arbeid med
bærekraft. Dette i forhold til miljø, kvalitet, sosiale forhold, menneskerettigheter, likestilling,
antikorrupsjon og bestikkelser.

Retningslinjene fungerer som en overordnet
ramme for alle aktiviteter i ALLIANCE+. I våre
CSR-aktiviteter fra 2017, og spesielt i målsetningene for 2018, fremgår det tydelig hvordan
retningslinjene omsettes i konkrete handlinger.

CSR-retningslinjer
Innholdet kan sammenfattes til følgende prinsipper:
+
+
+
+
+

ALLIANCE+ driver forretning med god etikk
ALLIANCE+ tilfredsstiller kundenes behov og leverer høy kvalitet
ALLIANCE+ sikrer medarbeidernes tilfredshet og diversitet
ALLIANCE+ tar et sosialt ansvar
ALLIANCE+ fremmer et bærekraftig miljø

De komplette CSR-retningslinjene er tilgjengelige på vår hjemmeside:
www.allianceplus.no

Våre CSR-retningslinjer og CSR-aktiviteter er sentrert rundt våre viktigste
CSR-påvirkningsområder:
Vårt miljøansvar

Vårt medarbeideransvar

+ I ALLIANCE+ håndterer vi daglig store mengder kjemiske rengjøringsmidler og produkter,
som krever ekstra oppmerksomhet og forsiktighet. Det er derfor viktig at vi utviser en stor
grad av ansvarlighet, slik at vi sikrer en minimal
belastning av miljøet.

+ ALLIANCE+ sysselsetter mer enn 3800 medarbeidere. For at disse skal kunne bidra til den
høye kvaliteten i tjenesteleveransen, er det viktig at de trives og kjenner glede i deres arbeid.

+ I ALLIANCE+ transporterer vi daglig både medarbeidere, rengjøringsmidler og matvarer rundt
på både danske, svenske og norske veier. Det er
derfor viktig at våre kjøretøy er sikre og har en
begrenset miljøpåvirkning.
+ I ALLIANCE+ håndterer vi daglig store avfallsmengder, som skal sorteres riktig og miljømessig forsvarlig.

Vores samfundsansvar
+ ALLIANCE+ har en arbeidsstyrke der mer
enn 2/3 er av en annen etnisk opprinnelse enn
dansk, svensk eller norsk. Det er viktig for oss å
bidra til at disse medarbeiderne blir godt integrerte i det gjeldende lands samfunn.
+ ALLIANCE+ samarbeider med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi utviser
i denne henseende god etisk adferd, samtidig
som vi krever det samme av dem.
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CSR i praksis
Vi betrakter CSR som en naturlig og integrert del
av vår virksomhet. Dette skal i stor grad ses ut
fra en bevissthet om våre miljømessige påvirkninger og vårt medarbeideransvar. Våre medarbeidere er helt avgjørende for vår virksomhet
– våre medarbeidere er vår viktigste ressurs.
Dette gjenspeiler seg både i CSR-aktiviteter
som er gjennomført i 2017, og i våre CSR-målsetninger for 2018.
Kvaliteten i våre leveranser går hånd i hånd med
vår CSR-innsats. Dette skal ses ut fra en antagelse om at høy kvalitet i leveransen, bidrar til
fornøyde kunder som gjerne vil beholde vår tje-

+DNA

Dedikerte
Nytenkende
Ambisiøse

nesteleveranse, og dermed danne grunnlag for
en bærekraftig virksomhet. Dette bidrar til stolte
medarbeidere, på samme måte som våre gode
eksempler på CSR-aktiviteter for 2017 gjør. Stolte og engasjerte medarbeidere er avgjørende.
Uten disse kan ikke den gode kvaliteten leveres.
Slik gjør vårt CSR-arbeid oss i stand til å levere
enda bedre tjenester til våre kunder. Vi betrakter
CSR som en integrert del av virksomheten, og
noe vi leverer gjennom vår virksomhets tre verdier (DNA) og våre tre ledelsesprinsipper. Derfor
er det i ALLIANCE+ naturlig for oss å ta ansvar.

+leadership

Tett på
Resultatorientert
Inspirerende
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Redegjørelse for
miljøaktiviteter
I både Danmark og Norge er våre rengjøringstjenester Svanemerket. Det betyr at minst 80
% av våre rengjøringsmidler er Svanemerket,
samt at vi oppfyller miljømerkingens spesifikke
krav til transport, forbruk av avfallssekker, forbruk av miljømerkede forbruksartikler, hensyn
til produktenes livssyklus, god etikk og et godt
arbeidsmiljø.
Våre tjenester i Norge og Sverige er ISO 14001og ISO 9001-sertifisert. I Danmark arbeider vi
på mange måter ut i fra tilsvarende prinsip-

Konkrete eksempler på ALLIANCE+

miljøansvar 2017
Færre kjemikalier
i avløpsvannet

I 2017 har vi arbeidet aktivt med å redusere
mengden av kjemikalier i avløpsvannet og forbedre kundeopplevelsen. Dette har vi blant annet gjort hos en av våre større danske kunder.
Vi har coatet gulvet på et av kundens mest trafikkerte toaletter samt coatet et svært trafikkert
inngangsparti til en butikk.
Coatingen har gjort at vond lukt på toalettet
har blitt minimert, da urenheter ikke lenger kan
trenge inn i fugene i gulvet på toalettet og inngangspartiet fremstår som flott, fargerikt og
presentabelt over lengre tid av gangen. I begge
tilfellene er mengden kjemikalier i avløpsvannet
minimert.

per. Det betyr blant annet at vi er bevisste på
omgivelsene som ALLIANCE+ arbeider i. Vi kan
dokumentere at vi systematisk og kontinuerlig
arbeider med å redusere eller eliminere negative påvirkninger på miljøet. Vi samarbeider med
våre kunder for å innfri deres forventninger og
krav, samt for å oppnå de best mulige løsninger.
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Reduksjon av kjemikalier
i vannmiljøet
Kanalene i København har også nytt godt av
vår coating teknikk. ALLIANCE+ har coatet broen mellom Nyhavn og Nordatlantens Brygge.
Det har i 2017 medført en betydelig reduksjon
i vårt kjemikalieforbruk. I de fleste tilfeller har vi
kunnet fjerne graffitien på broen med vann eller
ved å påføre rensemidlet på en klut og deretter
gnikke graffitien vekk. På denne måtene har vi
minimert bruken av kjemiske produkter og enda
viktigere, vi unngår å tilføre kjemiske produkter
til vannmiljøet i Københavns kanaler. Samtidig
sparer kunder penger, da tiden som brukes på
å fjerne graffiti er redusert. Beleggingen av broen vil også bidra til å forlenge broens levetid
ettersom vann ikke kan trenge inn i betongkonstruksjonen.

Miljøvennlig vindusvask
I Norge har vi kjøpt inn et nytt vindusvask-system. Det består blant annet av teleskopstenger. Teleskopstengene gjør at vi uten lift kan
vaske vinduer i opptil 20 meters høyde. I tillegg
er stengene utstyrt med en vasketeknologi som
bidrar til at man ikke trenger å benytte kjemikalier under vindusvasken. Ved å både fjerne behovet for transport og redusere bruken av kjemikalier er dette til stor fordel for miljøet.

Ultra rent vann
Hos vår kunde, Arla i Sundsvall i Sverige, har vi
i 2016 implementert “Ultra rent vann”. En flaske er koblet direkte til vannforsyningen i rengjøringsrommet som filtrerer og deioniserer det
vannet vi benytter til rengjøringen. Resultatet er
at det vannet vi benytter oppløser og absorberer
smuss helt uten bruk av kjemikalier. Denne teknologien har bidratt til en reduksjon av kjemikalieforbruket på 60 % i 2017.
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Redegjørelse for
medarbeideraktiviteter
I ALLIANCE+ ønsker vi å fremme mangfold, ettersom vi tror på at det øker mulighetene for
nye ideer, perspektiver og arbeidsmetoder innenfor virksomheten. Gjennom arbeidsstyrkens
mangfold får vi forståelse for både likheter og
forskjeller i forhold til kjønn, alder, etnisk og kulturell bakgrunn, religion, fysiske evner og handicap, samt seksuell orientering. Arbeidsstyrkens
mangfold består også av erfaringer, livsstil, ut-

dannelsesmessig bakgrunn, verdier og familiesituasjon.
I ALLIANCE+ tilstreber vi en likeverdig kjønnsmessig sammensetning, hvilket vi baserer på
40/60-prinsippet, Det vil si at det i enhver personalegruppe ikke må være et kjønn representert med mindre enn 40%. Utviklingen og aktivitetene i 2017 er beskrevet i følgende.

Medarbeideraktiviteter
Afsnitnavn | ALLIANCE+ CSR rapport 2017

Redegjørelse for den kjønnsmessige sammensetningen av ledelsen, jf. den danske årsregnskapslov § 99b.
På samme måte som resten av ALLIANCE+sin CSR-rapport, utgjør redegjørelsene under en
del av ledelsesberetningen i vår årsrapport.
Følgende aktiviteter har i 2017 blitt gjennomført for å fremme likestillingen i den kjønnsmessige sammensetningen:
+ Fokus på å tilgodese det underrepresenterte kjønn ved rekruttering av nye medarbeidere
+ Oppmerksomhet på kvinners muligheter i virksomheten ved de årlige medarbeiderutviklingsamtalene
Ovenstående har bidratt til følgende resultater:
Den overordnede andel av kvinner og menn i ledende stillinger innenfor virksomheten er 52,4
% kvinner (58,9 % i 2016) og 47,6 % menn (41,1 % i 2016). Det ses dermed en positiv utvikling i forhold til vårt overordnede mål 40/60.
På de øverste ledelsesnivåer er andelen kvinner og menn som følger:
+ Styre 0 % kvinner og 100 % menn. Uendret siden 2016
+ Ledelse (registrert i foretaksregisteret): 0 % kvinner og 100 % menn. Uendret siden 2016
+ Konsernledelsen: 60 % menn og 40 % kvinner. 66,6 % menn og 33,3 % kvinner i 2016
+ Lederteam DK: 14,3 % kvinner og 85,7 % menn. 12,5 % kvinner og 87,5 % menn i 2016
+ Lederteam SE: 57 % kvinner og 43 % menn. 38 % kvinner og 62 % menn i 2016
+ Lederteam NO: 57 % kvinner og 43 % menn. 50 % kvinner og 50 % menn i 2016
I 2017 innfridde vi ikke vår målsetning om å skape likestilling på alle nivåer i de øverste lederteamene. Eierkretsen har ikke funnet anledning til å endre på sammensetningen i styret,
hvilket betyr at den kjønnsmessige sammensetningen ikke er endret, og måltallet dermed
ikke er oppnådd.
Det ses dog en positiv utvikling i forhold til andelen avkvinner og menn i konsernledelsen og
det svenske lederteamet, hvor vi i begge teamene så godt som innfrir målsetningen. Den
kjønnsmessige sammensetningen av det norske lederteamet er fortsatt akseptabelt i forhold til våre overordnede målsetninger. I det danske lederteamet ses også en positiv utvikling, men vi er fortsatt ikke i mål. I de rekrutteringer, som har funnet sted, har fokus primært
vært på intern og bransjemessig erfaring, hvilket dessverre ikke har bidratt til den kjønnsmessige likestilling.
Måltallene for 2018 følger under hovedoverskriften ”Fokusområder og målsetninger for
2018”.
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Arbeidsulykker
I 2017 hadde vi i ALLIANCE+ 68 yrkesskader.
Vi arbeider kontinuerlig med å redusere dette
antallet. Spesielt i Danmark har det hatt en effekt sammenlignet med 2016, hvor tallene var
henholdsvis 20 og 34 yrkesskader. I Sverige har
vårt forebyggende arbeid også hatt en god effekt. I 2016 var antallet ulykker 21. I Norge har
det skjedd en liten økning i antallet yrkesskader.
Dette skyldes primært kuttskader i våre personalrestauranter.
I november 2017 ble det derfor iverksatt
en kampanje for å redusere dette antallet
og forebygge skader, vi forventer å kunne
måle resultatet av dette i 2018.
Det er ikke dermed sagt at vi ikke kan gjøre det
enda bedre. Derfor arbeider vi kontinuerlig med
teknologi og hjelpemidler, som kan forbedre ergonomien i arbeidet og dermed bidra til et bedre
arbeidsmiljø med færre skader.
Danmark Sverige
Med fravær

16

Uten fravær

21 		

13*

Norge
7
11

*I Sverige regnes yrkesskader kun som en total, som ikke skiller mellom yrkesskader med og uten fravær.
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Konkrete eksempler på ALLIANCE+

medarbeideransvar 2017
Høydestøvsuger & vinkelbriller
I mars 2017 tok ALLIANCE+ i bruk en ny høydestøvsuger. Denne har vist seg å være en gevinst
både for våre kunder og for våre medarbeidere.
Støvsugeren kan nå en full lengde på hele 9 meter og dermed nå høyder, hvor vi tidligere måtte
benytte lift og bruke mye tid på å gjøre rent i
ubekvemme stillinger. Høydestøvsugeren er på
den måten med på å forbedre arbeidsmiljøet for
medarbeiderne og spare penger for kunden. I
tillegg har våre medarbeidere blitt utstyrt med
et spesielt sett briller, som kan se oppover, så
de ikke trenger å bøye nakken for å se hva de
gjør.
ALLIANCE+ tester fortløpende ny teknologi og
hjelpemidler, som kan være med på å optimere
omkostninger og arbeidsmiljø både for kunden
og våre medarbeidere.

Når risiko blir til forbedringer
I 2017 har vi i Norge hatt et spesielt fokus på ergonomiske risikovurderinger av våre arbeidsoppgaver innen rengjøring, personalerestauranter
og eiendomstjenester. En sentral del av dette
arbeidet har vært å forebygge yrkesskader. Der
evalueringen har vist at vårt arbeid utgjør en høy
risiko for våre medarbeidere har vi iverksatt ulike tiltak som reduserer risikoen. Vi har for eksempel identifisert steder hvor våre ansatte må
gå langt for å bli kvitt avfall i containere. Her har
vi kjøpt inn vogner som avfallet kan transporteres på.

Samfunnsaktiviteter | ALLIANCE+ CSR rapport 2017
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Redegjørelse for
samfunnsaktiviteter
Samfunnsansvar kan være uttrykk for mange
ulike aspekter. I ALLIANCE+ legger vi ære i å bidra til integrering. Over 2/3 av våre medarbeidere er av en annen etnisk opprinnelse, og vi har
spesielt i Norge og Sverige tilbudt våre medarbeidere undervisning i landenes morsmål. I

Konkrete eksempler på ALLIANCE+

samfunnsansvar i 2017
Vinn vinn i vår
personalerestaurant
I vår personalerestaurant hos Maersk Container Industri, hvor vi daglig har rundt 100 spisegjester, har vi siden mars 2017 hatt gleden av
å samarbeide med Fouad. Fouad er en syrisk
flyktning. Fouad ble ansatt som kjøkkenassistent og hjalp til med både matlaging og oppvask. Dette sier Fouad selv om det å være ansatt i en APPETIZE+ personalerestaurant:
”Det er godt, jeg kan godt lide at være ansatt
her, gode kollegaer og gode forhold”. Han tilføyer videre: ”Jeg har lært at komme til tiden, arbejde selvstændigt og snakke mere dansk”
Fouad er nå på vei videre i praksis på en annen
arbeidsplass og vil deretter i komme i gang med
å studere dansk og matematikk med tanke på å
komme inn på utdannelsen til gastronom-assistent.

Danmark har vi blant annet hjulpet flyktninger
med å komme i arbeid. Vi forsøker å hjelpe der
vi føler at vi kan gjøre størst innsats i forhold til
vår virksomhet og kompetanse.
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Mangfold & ulikhet
I ALLIANCE+ er det plass til mangfold og ulikhet.
Vi har for eksempel, i og rundt Ørebro i Sverige, ansatt flere hørselshemmede medarbeidere. Disse medarbeiderne arbeider med alt fra
daglig rengjøring til spesialrengjøring. Mersiha
Durakovic, som er kontraktsjef for flere av kontraktene der vi har hørselshemmede ansatte,
mener, at medarbeiderne liker å jobbe for ALLIANCE+ fordi:
”Att de har en god kontakt med sina chefer och
tillåts vara delaktiga när det gäller påverkan av
sitt eget arbete. Den goda kontakten mellan
chef och medarbetare möjliggör även att man
får en bättre förståelse för vilka anpassningar
som behöver göras för medarbetaren i syfte att
denne ska känna sig delaktig på arbetsplatsen
och få uppleva yrkesstolthet”
Mersiha tilføyer videre: ”Genom att skapa möjligheter för personer med hörselnedsättning att
vara involverade i arbetslivet och så agerar vi
som företag representativt i samhället och möjliggör för dessa individer att känna en delaktighet i samhället. Och det är just detta som gör
mig glad och nöjd som arbetsgivare”.

Julemiddag til personer og familier

med begrenset nettverk
Julaften inviterte Danske Røde Kors i alt 310
gjester til julemiddag i Codanhus og på Refsehaleøen. Gjestene var personer og familier med
begrenset nettverk. APPETIZE+ sponset julemiddagen, slik at alle gjestene fikk mulighet til å
nyte et godt dansk julemåltid.
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Fokusområder og målsetninger
for 2018
I 2018 er det spesielt fire områder, vi har valgt å ha
fokus på i vårt CSR-arbeid:
+ Opprettholdelse av et høyt kvalitetsnivå
+ Minimalisering av negativ effekt på klimaet
+ Økning av ansvarlighet i vår matproduksjon
+ Økning av medarbeidernes trivsel

Opprettholdelse av et
høyt kvalitetsnivå

Minimalisere negativ effekt
på klimaet

Vi ønsker å opprettholde et høyt kvalitetsnivå
for hele vår tjenesteleveranse. Dette skal skje
gjennom at vi i 2018:

For å fortsatt minimalisere ALLIANCE+ negative effekt på klimaet, vil vi i 2018 fokusere på
følgende miljøhensyn:

+ Opprettholder vår ISO 9001-sertifisering i
Norge og Sverige, samt arbeider mot en tilsvarende sertifisering av den danske delen av virksomheten

+ Opprettholdelse av vår godkjenning som Svanemerket renholdsleverandør
+ Opprettholdelse av våre ISO 14001-sertifiseringer

+ Videreutvikler våre kvalitetsverktøy, så det blir
et nordisk, enkelt og ambisiøst verktøy, som
ivaretar våre komplette tjenesteleveranse

+ Opplæring av medarbeidere med tanke på å
øke avfallssorteringen

+ Måler kundenes tilfredshet, slik at vi kan sikre
og dokumentere etterlevelse av kundenes krav
og ønsker

+ Reduksjon av CO2-utslipp, gjennom leasing
av miljøvennlige biler og fokusere på kjøreopplæring
Vi har valgt å fokusere på ovenstående tiltak, da
de er betydelige i forhold til ALLIANCE+ CSR-påvirkningsområder. I tillegg støtter vi med ovenstående FN’s globale mål nummer 13 – klimatiltak.
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Økning av ansvarligheten
i vår matproduksjon
For å sikre, at vi også med vårt nyeste varemerke APPETIZE+ lever opp til vårt ønske om å ta
et aktivt samfunnsansvar, har vi i 2018 valgt å
arbeide med nedenstående fokusområder:
+ Arbeide aktivt med kunden for å minimalisere
mengden av buffét-avfall
+ I dialog med kundene arbeide med å øke andelen av bærekraftige råvarer
+ Øke andelen av økologimerkede personalrestauranter i Danmark
Med ovenstående fokusområder bidrar vi til
FN’s globale mål nummer 12 – Ansvarlig forbruk
og produksjon.

Øke medarbeidernes trivsel
Medarbeiderne er ALLIANCE+ viktigste ressurs.
Det er derfor også viktig at vi fortsatt tar hånd
om medarbeidernes trivsel. I 2018 vil vi fokusere på følgende trivselsområder:
+ Måling av medarbeidernes engasjement
+ Reduksjon av sykefraværet
+ •Bedre opplæringen av våre medarbeidere
blant annet med hjelp av nytt elektronisk videobasert opplæringssystem
+ Økt kjønnsmessig likestilling
Med ovenstående fokusområder er vi med på
å bidra til FN’s globale mål nummer 5 – Likestilling og nummer 8 – Anstendige jobber og
økonomisk vekst.

Fokusområder og målsetninger 2018 | ALLIANCE+ CSR rapport 2017

Redegjørelse for den kjønnsmessige sammensetningen av ledelsen, jf. den danske årsregnskapslov § 99b
På samme måte som resten av ALLIANCE+ CSR-rapport, utgjør nedenforstående redegjørelse en del av ledelsesberetningen i vår årsrapport.
Målene for ALLIANCE+ videre arbeid med en likestilt kjønnsmessig sammensetning er oppgitt nedenfor:
1. Øke andelen av kvinner i ledende roller, herunder:
+ Ett kvinnelig styremedlem innen 2020 (0% i 2017)
+ Opprettholde andelen av kvinner i konsernledelsen frem mot 2020 (60% menn og 40%
kvinner i 2017)
+ Øke andelen av kvinner i det danske lederteamet til 40% innen 2020 (14,3% i 2017)
+ Opprettholde andelen av kvinner og menn i det norske og svenske lederteamet fram mot
2020, så det fortsatt stemmer med vårt mål om 40/60 fordeling.
Aktiviteter for å nå målene:
Eksterne partnere skal informeres ved rekruttering av kandidater til ledende stillinger for å
sikre objektivitet i utvelgelsesprosessen.

2. Like muligheter for kvinner og menn, som søker på ledige stillinger
Aktiviteter for å nå målet:
+ Ledige stillinger skal annonseres på intranettet
+ Gjennomgang av samtlige stillingsannonser for å sikre at de er nøytrale med hensyn til
kjønn
+ Implementering av digitalt rekrutteringsverktøy for å kommunisere og visualisere ledige
stillinger samt øke objektiviteten i utvelgelsesprosessen
+ Implementering av talent management-program for å identifisere og utvikle talenter i
organisasjonen
I ALLIANCE+ overvåker vi fortløpende ansettelsesprosessene og besettelsen av ledige stillinger med det formål å øke antallet av kvinnelige medlemmer i styret samt i ledelsen og de
nasjonale lederteamene, hvor våre likestillingsmål ikke er oppfylt.

14

Fokusområder og målsetninger 2018 | ALLIANCE+ CSR rapport 2017

I ALLIANCE+ vil vi gjerne skape verdi – ikke bare økonomisk verdi,
men også miljømessig og sosial verdi. Det mener vi, at vår CSR-rapport for 2017 og våre mål og målsetninger for 2018 viser.
Vi leverer ikke bare anleggsløsninger. I ALLIANCE+ tar vi ansvar og
effektuerer vår virksomhets formål:

”Facility solutions,
for and by people who care”
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