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Better Tomorrow Plan

Better Tomorrow Plan er Sodexos globale plan for å bidra til en bærekraftig utvikling.
Det er en langsiktig plan for å skape en bedre fremtid og programmet omfatter fire ulike
prioriteringsområder.
Planen omfatter 80 land, 75 millioner konsumenter og 425 000 ansatte.

We ARE
Bevisst vårt sosiale ansvar.
Våre verdier og etiske prinsipper
er grunnlaget for vårt selskap.
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Sodexos 18 forpliktelser i Better Tomorrow Plan
er nummerert gjennom rapporten.
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Utgiver: Sodexo AS
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«We cannot think about success of
organizations only through financial
results but also through what they
will bring to society.»

SOPHIE BELLON
CHAIRWOMAN
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HILSEN FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
SODEXO har virksomhet i 80 land og yter service til 75 millioner
mennesker hver dag. Vi møter mennesker som befinner seg i ulike
livssituasjoner og faser i livet. Sodexo er til stede i barnehager,
skoler og universiteter. Vi treffer mennesker på arbeid og i fritiden, for eksempel på en fotball-arena. Våre medarbeidere hjelper
mennesker i utfordrende situasjoner på sykehus og aldershjem.
Gjennom møtene med personer i ulike livssituasjoner har vi god
kunnskap og forståelse for hvilke faktorer som bidrar til å øke livskvaliteten for mennesker.
Vi er et selskap bestående av kvinner og menn som står på hver
eneste dag for å yte service for andre mennesker. Det er våre
425 000 medarbeidere som utgjør Sodexo. Vi er tett på brukerne
av våre tjenester, vi lytter, er kreative og fokuserer på utvikling. Et
smil, en omtanke, et trøstende ord eller oppmuntring. Mange små
handlinger som utgjør essensen i vårt servicetilbud og vårt mål
om å bidra til økt livskvalitet.
Vi mener velvære er en viktig faktor for menneskers evne til å prestere, og vi samarbeider tett med våre kunder for å bidra til å løse
deres små og store utfordringer. Stadig flere virksomheter ønsker å legge til rette for utvikling av attraktive arbeidsplasser som
fremmer gode prestasjoner og her ønsker Sodexo å bidra.
I Sodexo er vi bevisst vårt sosiale ansvar. Vi ansetter kvinner
og menn uavhengig av etnisitet, alder og legning. Vi jobber for
å fremme et sunt kosthold og gjennom et tett samarbeid med
våre kunder og samarbeidspartnere jobber vi for en bærekraftig
utnyttelse av ressursene og miljøet. Sodexo mottar utmerkelser
for vårt arbeid med samfunnsansvar og vi er for 12. året på rad
rangert på topp i Dow Jones Sustainability Index. Vi mottok også
høyeste rangering i RobecoSAMs Sustainability Yearbook for 10.
året på rad.
Better Tomorrow Plan er Sodexos globale plan for hvordan vi som
selskap skal bidra til en bærekraftig utvikling. Planen ble lansert
i 2009 og konkretiserer våre forpliktelser, aktiviteter og mål. Vi
håper du finner inspirasjon i rapporten til å gjøre en forskjell der
hvor du jobber eller til et utvidet samarbeid med Sodexo 
Thomas Havnegjerde
Administrende direktør, Sodexo AS

Kvalitet i alle ledd

kontinuerlig utvikling

Vi har en nær dialog med våre kunder, slik at vi kan forbedre vår
service og vårt tjenestetilbud. Vi har et styringssystem og ulike
prosesser for å sikre at vi imøtekommer kundens forventninger og
krav. Vår virksomhet er sertifisert i henhold til ISO 14001, OHSAS
18 001 og ISO 9001 

Utvikling er en av Sodexos kjerneverdier og vi jobber med å utvikle
våre tjenester hver dag. Vi har også en ambisjon om å utvikle oss
sammen med våre kunder, og vi har en rekke eksempler på hvordan vi har utviklet kontrakter og tjenestetilbudet gjennom flere
år 

Arbeidsgiveransvar
Sodexo er en av verdens største arbeidsgivere. Vi har et ansvar for
våre ansatte, og vår suksess avhenger av våre medarbeideres faglige
ferdigheter og engasjement. Vi legger vekt på at de skal lære og utvikle seg på jobben og vi skal legge til rette for videreutdanning. Vi
har et omfattende kursprogram og det finnes jobbmuligheter i
andre Sodexo-land 

CODE OF CONDUCT
Sodexo har strenge retningslinjer som må følges for å sikre at vi
ikke driver forretninger med selskaper som ikke baserer sin virksomhet på ærlighet og integritet. Våre leverandører må derfor signere Code of conduct.
Code of conduct er tilgjengelig på 28 språk og den er signert av
92 % av våre leverandører globalt 
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Sodexo leverer tjenester til 75 000 000
mennesker hver dag.

19. største arbeidsgiver i verden.

OM
Sodexo

S

Sodexo tilbyr et bredt utvalg av tjenester som forbedrer kvaliteten i hverdagen. Vi bidrar til våre kunders effektivitet og verdiskaping ved å tilby
enkelttjenester eller flere tjenester som vi samordner gjennom effektiv Service Management.

Vi ønsker å være en strategisk partner til våre
kunder gjennom å utvikle, lede og levere Quality
of Life services.

at våre kunder kan styrke kjernevirksomheten
og øke verdiskaping og effektivitet. Vi tilbyr alt
fra enkelttjenester til integrerte serviceløsninger
som er kostnadseffektivt for kunden og bidrar til
god brukeropplevelse 

Vi tilbyr tjenester til selskaper, institusjoner
og offentlig sektor. På den måten bidrar vi til

Sodexo lanserer
Statement of Business
Integrity samt Human
Right Policy.

2009

2010

2004

Sodexo introduserer
Better Tomorrow
Plan verden over.

Sodexo går over til
å bruke kun Rainforest Alliance
sertifisert kakao i
våre automater.
Det tilsvarer 5 millioner kopper med
ansvarsfull kakao.

Sodexo engasjerer
seg i Bjørn Dæhlie
sitt barneskirenn
på Nannestad for
å inspirere barn og
unge til å være aktive
utendørs.

2011

2012
En global kampanje
WasteLESS week
ble iverksatt for å
øke bevisstheten
rundt reduksjon og
håndtering av avfall.

2016
2014

Sodexo blir
sertifisert på
ISO 9001 (kvalitet).

2013

Sodexo blir sertifisert
på OHSAS 18001
(HMS).

2016

Sodexo introduserte
Waste Watch i Norge
- et verktøy for å jobbe
med reduksjon av
matavfall.

–

Vi innleder
samarbeid med
Kirkens Bymisjon.

Sodexo blir
miljøsertifisert
i henhold til
ISO 14001.

Åpning av den første
Aspretto kaffebaren
i Norge med fokus
på miljø, etikk,
sertifisert kaffe og
sporbarhet.

2025
For en bedre fremtid
arbeider vi med:
• Å være best i vår
bransje når det
gjelder arbeidet
for en bærekraftig
utvikling.
• Å fortsette og utvikle
lokalt nærvær
• Å fremme helse og
velvære overfor våre
kunder, gjester og
ansatte
• Jobbe for å fremme
en kultur hvor
mangfold og unike
talenter blir verdsatt
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VÅRE TJENESTER
SERVICE
management

TRANSPORT

KONTORSTØTTE

EIENDOMSTJENESTER

MÅLTIDSTJENESTER

RENHOLD
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WE DO • VÅRE TJENESTER

Quality of Life for kunder og ansatte
Sodexo skal som leverandør av Quality of Life Services, forenkle og effektivisere våre kunders hverdag og bidra til deres verdiskapning. Vi skal bidra til økt livskvalitet, selvsagt for
våre kunder og brukere, men også for våre egne ansatte.

Hva er Quality of Life for Sodexo?
Gjennom undersøkelser og 50 års erfaring med kunder og konsumenter har Sodexo identifisert
6 dimensjoner av livskvalitet som våre tjenester har en direkte innvirkning på.

Alle faktorer som styrker båndet mellom individer og tilrettelegger for deltagelse på kultur- og
underholdningsaktiviteter.

Alle faktorer som har en innvirkning på individers evne til å utføre oppgaver på en enkel og
effektiv måte med et minimum av forstyrrelser.

Alle faktorer som bidrar til økt komfort forindividerer og som gir trygghet.

Alt som bidrar til at individer lærer og utvikler
seg.

Alle faktorer som bidrar til at individer føler seg
verdsatt.

Fremme en sunn livsstil gjennom balansert
kosthold og trening.
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WE ARE
Verdier
SERVICEINNSTILLING
Våre kunder og brukere skal stå i
sentrum.
• Vi skal lytte til våre kunder og gi
rask respons, forutse våre kunders
behov og med stolthet levere den
kvalitet de forventer.
• Sodexo har blitt et globalt selskap,
med lokalt fokus og nærhet til
marked og kunde. 

LAGÅND

UTVIKLING

• Lagånd er nødvendig i alle ledd i
vår organisasjon.

Vilje og tro på at det alltid er et
potensial for forbedring.

• Individuelle ferdigheter i kombinasjon med andre kollegers kunnskap skal bidra til suksess.

• Bidra til andres utvikling, men
også utfordre seg selv og kolleger
til å bli bedre.

• Lagarbeid avhenger av følgende
faktorer: evne til å lytte, åpenhet,
respekt for kolleger, lojalitet til
beslutninger, mangfold, respekt
for prosesser og gjensidig støtte,
spesielt i vanskelige tider. 

• Være optimistiske og tro på at
for alle problemer finnes det en
løsning, en innovasjon eller en
mulighet som bidrar til fremskritt.

ETISKE prinsipper
LOJALITET

RESPEKT

Vi skal være lojale overfor kolleger, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter av selskapet 

Vi skal respektere andres måte å være på og gjøre ting på,
og behandle alle mennesker likt, uavhengig av rase, kjønn,
opprinnelse, alder, religion, tro eller andre livsstilsvalg 

ÅPENHET

INTEGRITET

Vi skal kommunisere på en åpen og ærlig måte internt og eksternt 

Vi skal med tydelighet ta avstand fra praksis som bryter med
ærlighet, integritet og rettferdighet. Vi skal kommunisere våre
holdninger i forhold til dette overfor kolleger, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig, og tilkjennegi våre forventninger om at de skal innta samme holdning mot korrupsjon og urettferdig praksis 
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WE DO
SOM ARBEIDSGIVER
.

Vi gir utviklingsmuligheter for våre medarbeidere og
fremmer mangfold
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SOM ARBEIDSGIVER

S

odexo skal være en god arbeidsplass
for dyktige og engasjerte personer. Vi
skal gi de ansatte muligheter til å lære
og utvikle seg. Vi verdsetter mangfold
på arbeidsplassen og oppmuntrer de ansatte til å
være aktive og engasjert. Vi respekterer de ansattes
grunnleggende rettigheter og er forpliktet til å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen.
1. Utvikling
Utvikling er en av Sodexos verdier. Selskapet
fornyer seg når personalet utvikler sin kompetanse til å bli mer allsidig. Vi jobber systematisk
med å utvikle kunnskap og fagkompetanse hos
våre ansatte. Det bidrar til økt trivsel og inspirasjon
i arbeidet. Vårt kursprogram gir personalet muligheter til karriereutvikling samt til å utvide sin egen
kompetanse innenfor nye områder.
2. Mangfold og inkludering
I Sodexo i Norge har vi et stort etnisk mangfold blant
våre ansatte med 63 nasjonaliteter representert.

Mangfold og inkludering er et viktig fokusområde
for selskapet og vi mener at dette bidrar til å
gjøre oss sterkere og mer innovative.
På samme måte som vårt samfunn i dag er preget av
mangfold representerer også våre kunder og gjester
et mangfold. Ved at våre medarbeidere gjenspeiler
dette mangfoldet kan vi bedre forstå våre kunder
og deres preferanser og forventninger.
Sodexo er forpliktet til å respektere prinsippene
i FNs menneskerettighetserklæring, den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs erklæring om prinsipper og retningslinjer for multinasjonale selskaper og sosiale hensyn samt
FN-initiativet Global Compact. Sodexos verdier
og etiske retningslinjer er de samme i alle land
der Sodexo driver virksomhet. Våre forpliktelser, verdier og etiske prinsipper sikrer Sodexoansatte gode arbeidsforhold verden over.
Sodexos policy for menneskerettigheter er publisert på vår hjemmeside og vårt Intranett.

3. Helse og sikkerhet
Som arbeidsgiver er det vår plikt å sørge for
de ansattes sikkerhet når de er på jobb. Helse,
arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig for at våre
ansatte skal oppleve god kvalitet i hverdagen.
Vi jobber hele tiden med systemer for å møte
kravene i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen,
og siden 2014 har vi vært sertifisert på HMS i
henhold til OHSAS 18001.
4. Engasjement blant ansatte
Sodexo gjennomfører en medarbeiderundersøkelse hvert andre år. I undersøkelsen får vi
innsikt i de ansatte forventninger og behov, og
hvor engasjerte de er. Forrige undersøkelse ble
gjennomført i 2016, og basert på denne undersøkelsen er det besluttet en rekke tiltak som vi
skal jobbe med fram mot neste medarbeiderundersøkelse i 2018 

SERTIFISERT PÅ ISO 9001
I 2016 ble Sodexo sin virksomhet i Norge sertifisert i henhold til ISO 9001.
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WE DO • SOM ARBEIDSGIVER

Månedens medarbeidere i 2016
Hver måned kårer vi en månedens medarbeider i Sodexo. Det er en person som etterlever våre verdier
og etiske prinsipper på en god måte, er engasjert i arbeidsplassen sin og et forbilde for kollegaer,
kunder og gjester. Her er de 11 som ble kåret til månedens medarbeider i 2016.

Januar:
Espen Tingvoll
Key Account Manager

Februar:
Lasse Polsrød
Leder personalrestaurant

Mars:
Siv Marita Aagaard Muri
Leder personalrestaurant

April:
Grethe Olsen
Leder personalrestaurant

Mai:
Erica Engström
Assisterende leder

Juni:
Ann Karin Førde
Kokk og assisterende leder

August:
Halim Zamani
Teamleder clean

September:
Maria Rinnan
Resepsjonist

Oktober:
Georgios Tziotas
Kjøkkensjef
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November:
Justina Pagiryte
Servicemedarbeider renhold

Desember:
Mustafa Gøzlek
Administrasjonskoordinator

Vi har 63 nasjonaliteter representert i
Sodexo i Norge.

Sodexo har for 10. år på rad blitt kåret til
beste selskap i RobecoSAMs
Sustainability Yearbook.

HELSE, miljø og sikkerhet
HMS – POLICY, KULTUR OG HOLDNINGER
Helse og sikkerhet er en integrert del av Sodexos
oppdrag for å bedre livskvaliteten.
Sodexo har forpliktet seg til å oppnå et globalt
helse -og sikkerhetsresultat. Vi mener at integrering av helse og sikkerhet i alt vi gjør, vil redusere risikoen for ulykker på mennesker og eiendeler.
SAFETY MOMENT
Hvert møte i Sodexo innledes med et Safety
Moment. Formålet med «Safety Moment» er å
gjøre de ansatte bevisst på hva de kan gjøre for
å unngå situasjoner som setter dem i fare.
SAFETY WALK
Er ett verktøy for å identifisere og korrigere
risikoatferd og forsterke sikker atferd gjennom
dialog og tilbakemeldinger. Safety Walk bidrar
til å øke bevissthet hos alle ansatte, og følgelig
redusere antall ulykker. Hensikten med Safety
Walk er å avdekke åpenbare farer. Safety Walks
gjennomføres av den lokale ledelsen og distriktsjef/kontraktsjef.
SAFETY ALERT
Formålet med Safety Alerts er å informere om
alvorlige ulykker /hendelser som har skjedd i
Sodexo, både internt i Sodexo Norge og Sodexo
globalt. Dette gjøres for at ansatte skal bli
kjent med ulykker som kan forekomme, hvorfor
ulykker skjer og hva de kan gjøre for å hindre at
lignende ulykker skjer andre steder.
SERTIFISERING
I juni 2016 ble Sodexo sertifisert på ISO 9001
og re-sertifisert på OHSAS 18001 og ISO 14001
HMS-MÅL
• Fokus på å redusere sykefravær og skader
• Øke engasjement og trivsel hos de ansatte
• Kunnskap om å rapportere avvik og nestenulykker.
OPPLÆRING
I Sodexo er en jobb ikke utført korrekt hvis den
ikke er utført sikkert. Derfor er det viktig at alle
våre ansatte har en forståelse av helse og sikkerhet i henhold til den enkeltes rolle. Vi vil gi
relevant informasjon, instruksjon og opplæring
som er nødvendig for å jobbe på en sikker måte.

I 2016 har følgende opplæring blitt gitt:
• HMS kurs – beredskap for ledere med 		
personalansvar
• HMS-opplæring sikkerhet (verneutstyr,
sikkerhetsutstyr og sikre arbeidsmetoder)
• Førstehjelp og hjertestartekurs
• Beredskapsteamkurs
• Verneombudskurs
KAMPANJER
Vi har gjennomført HMS-kampanjer med fokus
på sikkerhet for å bevisstgjøre våre ansatte:
• Have a safe day
• Zero October
• Brannsikkerhetskampanje
INTERNREVISJONER
Det er blitt gjennomført internrevisjoner på
HMS, ik-mat, miljø og kvalitet i 2016. Resultater fra revisjonen viser at det er viktig med fokus
på HMS og miljø i organisasjonen. Kontinuerlig
fokus på HMS og miljø bidrar til økt engasjement hos de ansatte og bedre resultater
VERNEOMBUDSORDNING
Sodexo har ett hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU)
og arbeidsmiljøutvalg (AMU). Dette fungerer etter
de intensjoner som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. I tillegg sitter en representant fra bedriftshelsetjenesten i HAMU. Nattsamtaler er gjennomført med alle ansatte som jobber nattskift.
Hensikten med disse samtalene er å gi økt
kunnskap om helseeffekter ved nattarbeid, samt
forebygge helseskader. Sammen har vi utviklet
handlingsplaner for blant annet kursmateriell,

nattsamtaler, helsekontroller for nattarbeid,
opplæring og kurs.
Vernetjenesten er et viktig verktøy for enhver
bedrift og det er viktig at vernerundene blir gjennomført, slik at man kan fange opp eventuelle
mangler, feil, avvik og observasjoner.
I året 2016 ble det gjennomført 4 HAMU/AMU
møter, og det ble gjennomført 117 vernerunder.
Det er utgitt egen årsrapport fra Sodexo AS
HAMU og Unicarehelse.
RAPPORTERING AV AVVIK OG ULYKKER
Noe av det viktigste vi gjør for å redusere antall ulykker er å melde fra om nesten-ulykker,
observasjoner av farlige situasjoner og komme
med forbedringsforslag. Skadestatistikken presenteres i kvartalsmøter i HAMU og AMU. I etterkant av ulykker gjennomføres en granskning
der vi blant annet snakker med den skadede og
dens leder. Det er vår plikt å følge opp ulykken
for å finne årsak og iverksette tiltak for å hindre
at det skjer igjen 

Fravær fordelt på type arbeidsskade
31 % Skli, falle,
		snuble
31 % Støt og klem		skade
8 % Ergonomi
15 % Brannskade
8 % Kuttskade
8 % Øyeskade
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WE DO • SOM ARBEIDSGIVER

Vår ambisjon er å ha et skadefritt miljø og minimere risikoen
for at ulykker skjer på våre arbeidsplasser. Slagordet for
årets første HMS-kampanje var Have a safe day. Det er en
kampanje vi utviklet for å hjelpe oss alle til å ta i bruk «Zero
accident mindset». Målet er å øke bevisstheten om sikkerhet og ta i bruk nye tiltak for å styrke riktige holdninger og
adferd.
Vi har utarbeidet en enkel sjekkliste med tre punkter for
økt sikkerhet. Sjekklisten er svært enkel og lett å huske.
Vi skal stille oss selv tre spørsmål før vi starter med en
oppgave. Hvis svaret er «nei» på et av spørsmålene skal den
ansatte ta det opp med sin leder eller kollegaer for å finne
en tryggere måte å løse oppgaven på.

ZERO OCTOBER
Den andre store HMS-kampanjen i 2016 var Zero October.
I denne kampanjen la vi til rette for dialog mellom leder og
ansatte på de tre områdene som forårsaker flest ulykker og
nesten-ulykker i Sodexo.
Den første uken var en introduksjon til kampanjen, og de tre
påfølgende ukene var dedikert til de tre viktigste områdene
som forårsaker flest ulykker og nesten-ulykker i Sodexo:
• Løfte, dytte, dra og flytte
• Skli, snuble og falle
• Kutt og brannskader
Hver uke ble teamene samlet for å gå igjennom ukens fokusområde. For hvert område var det laget et aktivitetsark
som ble benyttet som et verktøy for å få engasjerende diskusjoner mellom medarbeiderne.
Vår erfaring er at slike kampanjer er viktig og har en direkte
positiv effekt for å redusere fraværet som oppstår på grunn
av ulykker.
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ZERO OCTOBER
We are setting you a challenge: to have a safe October.
Our focus will be on avoiding accidents in our business.
Let’s go for zero accidents in October.

årets team 2016
De aller fleste av våre ansatte jobber i et team. Som en av våre kjerneverdier står lagånd sterkt i
Sodexo og mange av oss er avhengige av nettopp «laget» vårt for at vi skal lykkes og nå målene
våre og for at vi skal trives på jobb. Sodexo kårer derfor «årets team» i hvert segment; Energy &
resources og Corporate services. Teamene blir vurdert etter kriterier som resultat, etterlevelse av
verdier og etiske prinsipper, kunde- og medarbeidertilfredshet.

CORPORATE SERVICES:

«Team Coca-Cola»
Juryens begrunnelse. Teamet leverer veldig gode resultater, har et
unikt arbeidsmiljø hvor alle bidrar og
gjør hverandre gode. Godt samarbeid
på tvers av tjenestene.

Foran fra venstre: Tom Valen
Pettersen, Claudio Valencia, Linda
Nilsen, Fadomo Hassan,Shakib
Haydari, Amina Rajabyan,
Nicolasa Miranda Våle, Sandra
Valnert, Vidar Nilsen.
Bak fra venstre: Cindy Tung,
Assadollah Sarvari, Isa Rajabyan,
Heshmatollah Nar Mohammad,
Roger Montelongo, Halim Zamani
og Thomas Havnegjerde.
Lengst foran: Ole-Christian
Skjelsbek.

energy & resources:

«Team West Linus»
Juryens begrunnelse. Teamet har til tross for nedbemanninger og utskiftinger i personell levert gode resultater, og kunden er veldig godt
fornøyd. De ansatte er gode eksempler på hvordan man etterlever våre
verdier i det daglige.

Bak fra venstre: Dag Eivind Nygård, Lena Thorsen, Norun Johnsen og
Raymon Stephen.

Fra venstre: Dag Eivind Nygård, Tom A. Foose og Edward Dorman.
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WE DO • SOM ARBEIDSGIVER

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN
I Sodexo gjennomfører vi medarbeiderundersøkelse annet hvert år. Alle Sodexo sine
ansatte i 80 land, inviteres til å si sin mening og påvirke fremtiden sin i Sodexo.
Basert på totalt 49 spørsmål innenfor områdene vårt selskap, mitt arbeid, min leder og
mine kollegaer, tar undersøkelsen sikte på å måle de ansattes engasjement.
Sodexo samarbeider med AON og kan slik garantere full anonymitet. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og de ansatte kan besvare via PC, nettbrett eller smarttelefon. De
ansatte får frigitt tid innenfor arbeidstiden slik at det ligger til rette for at alle skal kunne
delta. Ettersom undersøkelsen gjennomføres i alle våre 80 Sodexo-land er den tilgjengelig
på 41 språk. For våre ansatte i Norge som representerer 63 ulike nasjonaliteter bidrar dette
til å sikre at de ansatte unngår språklige misforståelser og at de vet hva de svarer på.
Det viktigste arbeidet knyttet til medarbeiderundersøkelsen skjer etter selve gjennomføringen, da vi analyserer og arbeider med resultatene. Hva er vi gode på og hvordan
sikrer vi at vi opprettholder det? Og hva bør vi fokusere mer på, hvor kan vi bli bedre?
Undersøkelsen er bygd opp slik at vi kan ta ut resultater på land, på region, forretningsområde og hele veien ned til enkelte prosjekter og avdelinger. Dette gir muligheten til
å jobbe konkret med resultater som sier noe om hvordan vi har det på
                                 nettopp vårt team. Det jobbes frem handlingsplaner på alle nivåer
                                     i organisasjonen, på hvert prosjekt, hvert team og avdeling. Over                                     ordnet utarbeides en felles nordisk tiltaksplan som søker å møte
                                    de generelle trendene undersøkelsen viser oss. Arbeidet med til                                               takene fortsetter frem mot neste undersøkelse som gjenomføres
om                                       i 2018.
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78 %

57 %

73 %

svarprosent

engasjementsgrad
+7 %-poeng fra
2014

mener at Sodexo
verdsetter mangfold

81 %

80 %

84 %

opplever å være en del
av et team

trives med sine
daglige arbeidsoppgaver

mener at HMS er
ansett som viktig
på arbeidsplassen

KOKKEKONKURRANSE
Faglig påfyll og utfordringer er viktig for å motivere alle de flinke kokkene som jobber i Sodexo.
I samarbeid med Haugen-gruppen arrangerte vi våren 2016 en konkurranse for alle kokkene i
Sodexo. En «pasta-battle» hvor de tre beste kokkene fikk være med på en matreise til Bologna,
Italia.
Konkurransen gikk ut på å lage den beste pastaretten på fem minutter. Konkurransen foregikk som en kokkekamp med
utslagsrunder og en finale til slutt hvor det ble kåret en vinner. Det ble avholdt en konkurranse i Oslo, Bergen og Stavanger
og vinneren fra hver by fikk være med til Bologna hvor de blant annet besøkte pastaprodusenten Surgital.
Det ble tre fantastiske konkurranser med kokkekunst på høyt nivå og stort engasjement blant både deltakere og publikum. Vinnerne av en tur til Bologna ble Jon Markus i Stavanger, Marie i Bergen og André i Oslo.

Sodexo 50 år!
I 2016 fylte Sodexo 50 år. Temaet for markeringene var: «Imagine Quality of Life».
For 50 år siden grunnla Pierre Bellon fra Marseilles det som skulle bli et av verdens største serviceselskap. I løpet av de siste 50 årene har Sodexo levert service
som bidrar til bedre livskvalitet på arbeidsplasser, skoler, sykehus og andre steder
der Sodexo driver. Sodexo har hele tiden hatt fokus på viktigheten av livskvalitet og
hvordan det påvirker individers og organisasjoners prestasjoner.

SOFT SERVICE FRAMEWORK
I 2016 startet vi implementeringen av Soft Service Framework (SSF) i Norge. SSF er et globalt initiativ i Sodexo og
det er et rammeverk for utførelse av tjenester; dokumenter, prosessbeskrivelser og sjekklister. Hensikten er å sikre
at våre operasjonelle team jobber på en mest mulig strukturert og sikker måte. Foreløpig er SSF implementert i
våre personalrestauranter. I tiden fremover vil vi implementere SSF også for andre tjenester. Prosedyrene og dokumentene vil øke forståelse av risiko i det daglige arbeidet og gi oss løsningen på hvordan vi kan utføre arbeidet på
en sikker måte.
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Sodexo global chef
Sodexo Global Chef er et program som samler de beste kokkene i Sodexo i verden. Hensikten er at kokkene skal dele sin kunnskap om råvarer, mattradisjoner og tilberedningsmetoder, og samtidig hente
inspirasjon og kunnskap fra de andre Global Chefs og kokkene man møter på stedene de besøker.
I 2016 ble kjøkkensjef André Wels fra Norge plukket til å være med på Sodexo Global Chef i USA.
I løpet av fire hektiske uker serverte kjøkkensjef
André Wels norsk mat på flere restauranter som
Sodexo driver på universiteter, sykehus og militærbaser i Texas og California. Det ble servert alt
fra norsk vilt og laks til vafler.
Ekstremt høyt servicenivå
Vi snakket med André like etter han var tilbake
i Oslo etter oppholdet i USA. Han snakket veldig
engasjert om oppholdet og erfaringene han
hadde fått med seg.

«Servicenivået var veldig høyt. De ansatte hadde
en serviceinnstilling som var mye høyere enn det
som er vanlig i Norge. Amerikanerne var veldig
imøtekommende, opplegget var veldig profesjonelt og jeg følte meg veldig godt ivaretatt. Hver
kveld ble vi tatt med på ulike aktiviteter og middag på restaurant. Restaurantene var selvsagt
valgt ut av vertskapet slik at jeg skulle få oppleve
det beste innen lokal mat.»

For kjøkkensjef André Wels var dette en erfaring
for livet. Han har utviklet seg som kokk og han
fikk med seg mye inspirasjon og ideer som han
vil ha med seg i sin jobb som kjøkkensjef i personalrestauranten han jobber i til daglig.

MATSIKKERHET
Det er viktig for mattryggheten i Sodexo at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring i næringsmiddelhygiene. Alle som jobber med mat skal ha nødvendig kompetanse for å ivareta sine arbeidsoppgaver.
En av forutsetningene i vårt Ik-mat/HACCP- system er at alle ansatte skal gjennomgå en obligatorisk
Ik-matopplæring.
For å sikre at alle får den kompetansen som er nødvendig har Sodexo utviklet to kurs i næringsmiddelhygiene, et grunnkurs i generell næringsmiddelhygiene og en elektronisk IK-mattest. Fra Ik-Mattesten ble
innført i 2011 og fram til i dag har 995 gjennomført testen.
Målet med opplæringen er at de ansatte skal:
• Lære om IK - Matsystemets rutiner og risikoanalyser
• Lære om mikroborganismer (bakterier) og matforgiftning
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• Forstå viktigheten av god orden og renhold
• Lære om hvilke rapporteringer og registreringer
som skal utføres
• Bli kjent med begrepet Ik-Mat/HACCP

WE DO • VELBALANSERTE MÅLTIDER, HELSE OG VELVÆRE

WE DO
VELBALANSERTE MÅLTIDER, HELSE OG
VELVÆRE
Vi skal fremme sunt kosthold, helse og velvære
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WE DO • VELBALANSERTE MÅLTIDER, HELSE OG VELVÆRE

VELBALANSERTE MÅLTIDER,
HELSE OG VELVÆRE

5. Helse- og velværetjenester
Vi skal utvikle og fremme helse- og velværeløsninger for våre kunder, gjester og ansatte.
Våre personalrestauranter byr på velsmakende
og sunn mat som er i henhold til myndighetenes anbefalinger når det gjelder kosthold. Måltidstilbudet skal imøtekomme ulike behov og
forventninger som våre gjester har, og vi jobber
for at lunsjpausen skal være et hyggelig avbrekk
i en travel hverdag.
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Rene og ryddige lokaler er en forutsetning for at
folk skal trives på jobben. En funksjonell resepsjonog sentralbordtjeneste gjør at arbeidet kan gjøres
effektivt og fleksibelt. Våre renholdere sørger for
rene og trivelige lokaler.
6. Balansert kosthold
Vi skal tilby varierte og balanserte måltider
hos alle våre kunder. Vi jobber for at kundene
skal få sunn og smakfull mat hver eneste dag.
For å sikre dette benytter vi blant annet et verktøy for menyplanlegging hvor våre erfarne kokker lager og kalkulerer oppskrifter.

7. Salt, sukker og fett
Vi har forpliktet oss til å redusere mengden
sukker, salt og fett i måltidene som serveres i
våre personalrestauranter. Vi bruker fiberrike
produkter i størst mulig grad, unngår overflødig
bruk av sukker og salt i matlagingen. Vi benytter
tilberedningsmetoder som krever mindre fett,
eksempelvis koking, damping og steking i ovn. For
å smaksette rettene benytter vi ferske urter 

Sodexo Norge benytter ikke palmeolje eller
produkter med palmeolje i vår produksjon.

Sykefraværet i 2016 var på 7,24 prosent.

Sykefravær i Sodexo
Sykefraværsoppfølging
Sodexo har kontinuerlig fokus på sykefraværsoppfølging. Dette gjør vi ved å sende ut sykefraværsstatistikker til ledere samt følge fasene i sykefraværsoppfølgingen i Sodexo.

Forebygge

1–3 dager

14 dager

4 uker

7 uker

12 uker

6 mnd

12 mnd

Ansatt
ringer leder

Leder ringer
leder

Leder
innkaller til
oppf.møte

Leder
innkaller til
dialogmøte

Leder ringer
ansatt

NAV
inkaller til
dialogmøte

Leder
inkaller til
møte

På vårt intranett Sodexo_Net kan alle ledere og ansatte finne informasjon om hva som gjøres i de ulike
fasene i sykefraværsprosessen, hvem som er ansvarlig for de ulike fasene og hvilke skjemaer som er
relevant å bruke.
Sodexo jobber også aktivt med å forebygge sykefravær. Det gjør vi på følgende måter:
• Være bevisst på arbeidsoppgaver som kan medføre helseplager
• Forebygge helseplager (eks rotasjon)
• Bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø
• Sykefraværet totalt for Sodexo FY 2016 var på
7,24 %
• Kort (Syk under 16 dager) 3,03 %
• Lang (Syk over 16 dager)  4,21 %

Sykefravær for sodexo FY 2016
% 9,0
8,0
7,0
6,0
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4,0
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n Under 16 dager

Des.

Jan.

   n Over 16 dager

Feb.
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Juni

Juli

Aug.

n Total Fravær

kom deg opp av stolen
Et av nåtidens største helseproblem er at vi sitter
mer enn det kroppen vår er skapt for å gjøre. Mange
tilbringer så mye som 13 timer i døgnet sittende. Vi
sitter stille på jobb, på vei til og fra jobb og foran TV
på kvelden. Undersøkelser viser at dersom du sitter
mye har du større risiko for å utvikle en rekke sykdommer, plager og overvekt.
På Sodexo sitt hovedkontor har vi tatt tak i dette
problemet. Vi har kjøpt inn pilatesballer som de ansatte kan sitte på, og medarbeiderne som ønsker
det har fått hev- og senkbord.

SVERGER TIL BALL
Alexandra Enger er kommunikasjonssjef i Sodexo
og hun sitter på ball deler av arbeidsdagen og hun
opplever mindre ryggsmerter etter at hun begynte å
sitte på ball. - Før vekslet jeg mellom å stå og sitte,
men jeg stivnet fort i korsryggen. Nå som jeg sitter
noen timer hver dag på ballen opplever jeg ikke at
korsryggen blir stiv. Holdningen blir også bedre og
en bonus er at man får sterkere kjernemuskulatur.
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mat fra fem verdensdeler

«World Food» var temaet i Sodexos personalrestauranter over hele Norden i høst. I løpet av tre spennende dager reiste vi gjennom tre verdensdeler;
Asia, Afrika og Amerika. Mattradisjonene i de tre verdensdelene er veldig forskjellige, og selv innen hver enkelt verdensdel er det også store ulikheter.
I Asia som er den største verdensdelen påvirker både religion og filosofi matkulturen. Det skal være en balanse i livet så vel som i maten og det er viktig
for å holde seg frisk og oppnå en høy alder. Smaker balanseres ved å kombinere søtt, surt, salt og bittert. Urter er også veldig viktig. Noe av det som ble
servert denne dagen var sprøbakt torsk med tandoori, tom kha suppe og svinenakke med rød curry og kokosmelk.
Afrika er den nest største verdensdelen og her er både kristendom og islam utbredt. Her er det derfor mer vanlig med kylling og lam. Mange retter er
basert på ris og couscous og smakssatt med krydder som kanel, mynte, nellik, safran og kardemomme. Vi serverte marokkansk lammegryte og swahili
kylling med koriander denne dagen.
Amerika bærer preg av å være en region med innvandrere fra ulike kulturer og religioner. Det har bidratt til at regionen har en rik matkultur, og det er
store variasjoner i hva som blir servert i den langstrakte verdensdelen fra Argentina til Alaska. Denne dagen konsentrerte vi oss om sentrale deler av
Amerika og blant annet serverte vi jamaicansk kyllingtortilla, maisbrød og chiligryte fra Texas.

Sommerens store happening var uten tvil OL i Rio. I forkant av de olympiske lekene hadde vi Brasil som tema i våre personalrestauranter, under navnet;
Taste the Exotic Brazil.
Det brasilianske kjøkkenet er et av de mest eksotiske og varierte i hele verden, med et kjøkken de fleste ikke kjenner så godt til. Brasil har vokst frem i
flere århundrer til å bli et mangekulturelt land med mennesker fra hele verden noe som også gjenspeiles i maten 
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Andel kvinnelige ledere og mellomledere i Sodexo i Norge er 51,7 % for Corporate Services
i Norge og 39,4 % totalt for Norge (inkludert Energy & Resources).

yoghurtbar
Det er viktig å få en god start på dagen for å ha energi nok til å møte
dagens utfordringer og oppgaver. En god start på dagen er å spise en deilig frokost for å bryte nattfasten og fylle på energilagrene. Stadig flere
bedrifter ønsker at det skal tilbys frokost i personalrestauranten slik at
de ansatte kan kjøpe en rimelig og enkel frokost før de tar fatt på dagens
arbeidsoppgaver.

NY Yoghurtbar
Vi har hatt stor suksess med å introdusere yoghurtbar i en del av våre
personalrestauranter i 2016. Ja, faktisk så populært har det vært at vi har
fått leverandøren vår til å utvikle en mindre yoghurtbar så flere restauranter har mulighet il å tilby denne løsningen til sine gjester.
En youghurtbar inneholder ulike typer yoghurt og garnityr som gjestene
selv kan velge. Vi kommer med forslag til gode smakskombinasjoner.

YoghurtTIPS
Vi har samlet noen av våre kokkers beste tips når det kommer til yoghurt:
• Bruk yoghurt som pålegg. Yoghurt er godt på scones, vafler eller rundstykker. Ha på litt syltetøy når du skal unne deg litt ekstra.
• Knus et knekkebrød eller to i yoghurten for å få litt ekstra smak og
knas.
• Rist dine favorittnøtter i en tørr stekepanne i 15 minutter på lav
varme. Da får du fram den ekstra gode smaken og det blir en perfekt
topping på yoghurten. Du kan også blande inn tørket frukt og honning.
• Ha frosne bær som er tint og blitt «soggy» i naturell yoghurt (eventuelt matyoghurt, gresk eller tyrkisk yoghurt). Ha oppi litt honning,
vaniljepaste eller annen søtning, kjør det med stavmikseren og vips
så har du hjemmelaget bæryoghurt.

Sykle til jobben-aksjonen
Sykle til jobben-aksjonen er en aktivitetskampanje som starter i april og går over ni uker. Hensikten med kampanjen er å oppmuntre til mer aktivitet i hverdagen. Deltagerne kan være aktive til og fra jobb, eller på fritiden.
Hva slags aktivitet man gjør er opp til hver enkelt, man kan løpe, sykle, gå fort, svømme eller trene på treningsstudio.
I Sodexo ønsker vi å oppfordre våre ansatte til å være aktive for sin egen helses skyld. Derfor fikk alle som deltok
i aksjonen i 2016 en sporty premie.
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WE DO • LOKALT NÆRVÆR

WE DO
LOKALT NÆRVÆR
Vi skal støtte utviklingen i de samfunnene vi
opererer i

Flaskeinnsamling for kreftsyke barn
Sodexo avdeling Trafikk Gardermoen har en ordning med innsamling av gjenvinnbar drikkeemballasje i stål, aluminium og PET (plast)
fra flykabiner. Sodexo sørger for at materialet går til gjenvinning og dette brukes hovedsakelig til å lage nye bokser og flasker. I 2016
samlet Sodexo inn drikkevareemballasje til en verdi av 157 141 kroner. Dette beløpet er overført til foreningen for kreftsyke barn 
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Sodexo har vært i toppen på Dow Jones
Sustainability -indeks i 12 år på rad.

30 ansatte stilte frivillig opp under den
årlige grillfesten i Børsparken.

8. Stop Hunger
Vi skal bekjempe sult og feilernæring gjennom STOP
Hunger. STOP Hunger er et globalt Sodexo initiativ
hvor vi i en årrekke har arbeidet for å bekjempe sult
og feilernæring. Sodexos ansatte verden over er
engasjert i arbeidet med å gjøre hverdagen bedre
for medmennesker gjennom frivillig arbeid, spre
kunnskap, matdonasjoner og pengestøtte. Vi jobber
med ideelle organisasjoner, samt engasjerte kunder og leverandører, og gir støtte til de som virkelig
trenger det i lokalsamfunnet. I Norge har vi siden
2004 hatt et tett samarbeid med Kirkens Bymisjon
og støttet ulike virksomheter med frivillig arbeid,
økonomiske midler og matvarer.
9. Støtte lokal og sosial utvikling
Vi er forpliktet til å støtte utviklingen av den lokale
økonomien i alle landene vi opererer i. Sodexo er en
av verdens største arbeidsgivere. Vi er også en betydningsfull innkjøper av produkter og tjenester, og
vi legger stor vekt på utvikling og samarbeid med
våre underleverandører.
10. Sertifiserte varer
Vi er forpliktet til å øke andelen av sertifiserte varer.
Sodexo i Norge var andelen sertifisert kaffe på
38 %. Dette er produkter som ofte er dyrket i fattige
land. Sodexo ønsker å gå foran som gode eksempler
og velge produkter som er produsert på en miljøvennlig måte og som ivaretar bøndenes rettigheter. Derfor tilbyr vi kundene et bredt utvalg innen
espresso, ferdigmalt kaffe og hele bønner som er
sertifisert. All vår kakao er sertifisert fra Rainforest
Alliance 
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Kirkens Bymisjon

S

iden 2004 har Sodexo samarbeidet tett med Kirkens Bymisjon. Tradisjonelt har samarbeidet gått
ut på å gi ulike former for støtte til deres gatenære arbeid i de store byene. Men de siste årene har
vi vært opptatt av å støtte flere utsatte grupper som Kirkens Bymisjonen jobber mot.

Her er noen av de aktivitetene vi gjennomførte sammen med Kirkens Bymisjon i 2016:
Dugnad i Bjørvika
I mai var det dugnad i Bjørvika i samarbeid med Lønn som
fortjent og bedrifter i området, og Sodexo bidro i år med
å grille pølser til alle som var med på Sukkerbiten utenfor
Operaen.
Vårdugnaden har blitt en årlig tradisjon og det er et samarbeid med Lønn som fortjent som er et arbeidstiltak tilknyttet Kirkens Bymisjon, og bedrifter som holder til i Bjørvika.
Hensikten er å endre holdninger, rive ned fordommer og
skape en ryddig og trivelig by. For Sodexo og de andre bedriftene som er med er dette en mulighet til å gi tilbake til
samfunnet på en veldig konkret måte. Vi rydder i nærområdet og gir en ekstra arbeidsdag for mennesker i rus ved at vi
betalte lønn til arbeiderne i Lønn som fortjent denne dagen.
Etter ryddingen var det pølsefest, live musikk og en annerledes opplevelse på Sukkerbiten utenfor Operaen.

André Erni er en av ildsjelene i Sodexo som alltid stiller opp.

Grillfest i Børsparken
I august var vi med å arrangere grillfest sammen med Kirkens Bymisjon i
Børsparken i Oslo. Sodexo stilte med i overkant av 30 frivillige som bidro
med matlaging, servering og god stemning.
Grillfesten i Børsparken har blitt en årlig tradisjon og det var 8. året Sodexo
deltok på dette arrangementet. Grillfesten er et samarbeid mellom Kirkens
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Bymisjon og næringslivet. Sodexo har deltatt aktivt i alle disse årene og
våre leverandører stilte med mat og vi kjøper inn en del utstyr.
Det er en unik grillfest når Børsen åpner dørene til parken for rusavhengige
og folk i gatemiljøet i Oslo. Nesten 400 gjester var innom Børsparken i
løpet av grillfesten.

Suppeservering 15. desember
Sodexo deltok i en markering for julekampanjen «gled en som gruer seg til jul» med utdeling
av suppe og klementiner foran Østbanehallen i Oslo. Sodexo stod for produksjon av suppe og
vi stilte med to frivillige til utdeling av suppe. Suppeserveringen var et samarbeid med Rom
Eiendom og Kirkens Bymisjon.

Årets julegave til Kirkens Bymisjon
Det er en tradisjon i Sodexo at vi gir en pengegave til Kirkens Bymisjon
fremfor julegaver til ansatte og kunder. I 2016 fikk Sodexos ansatte selv
være med å bestemme hvilket av Kirkens Bymisjon sine tiltak som skulle
motta pengegaven på 100 000 kr. Etter en avstemming på intranettet ble
det bestemt at pengene skulle gå til Kirkens Bymisjons gatenære arbeid.
Kirkens Bymisjon sin visjon er at menneskene i byene skal oppleve å bli
møtt med respekt, rettferdighet og omsorg. Det er en forutsetning for å
kunne foreta konstruktive endringer i eget liv.
I byene i landet vårt er det mange som skyves utenfor det «etablerte
samfunnet». Kirkens Bymisjon søker å nå de som er særlig utsatt og
vanskeligstilt. Mennesker som av ulike årsaker blir avhengig av rus og
lever tøffe liv uten jobb, fast bolig eller nettverk, er blant dem som har det
aller vanskeligst i dagens samfunn.
Kirkens Bymisjons gatenære tiltak består i alt fra oppsøkende virksomhet i gate- og rusmiljøene, til møtesteder og kafeer der mennesker
ønskes velkommen, blir sett og opplever fellesskap i trygge og varme
omgivelser og får hjelp til å komme videre i livet. Bymisjonen tilbyr
arbeid for mennesker i rus- og gatemiljøene, behandling på institusjon og
viktig ettervern.

Henning Høiner fra Kirkens Bymisjon (til høyre) mottar sjekken fra
Thomas Havnegjerde og Wenche Holm i Sodexo.

Middager i førjulstiden
Det har blitt en tradisjon at Sodexo bidrar ved flere julebord og arrangementer i førjulstiden.
Julen 2016 serverte vi julemiddag på den årlige førjulsfesten på aktivitetssenteret Prindsen i Oslo og på tre julebord i Stavanger for henholdsvis Natteravnene, Albertine og Jobb1/ASFALT. Til sammen har vi servert
150 gjester på disse arrangementene.
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Skiglede med 500 barn

500 barn deltok på Sodexo-Dæhlieløpet på Maura søndag 6. mars 2016. Det er åttende året Sodexo er med
som sponsor og samarbeidspartner til barneskirennet
som Bjørn Dæhlie har arrangert siden 1995.
Sodexo og våre samarbeidspartnere bidrar til at arrangementet har et solid økonomisk fundament og overskuddet går i sin helhet til skiog idrettsarbeid i lokalsamfunnet. De siste årene har midlene bidratt til utbedring av løypenettet i store deler av Nannestad kommune.
Snøsikre forhold og lang sesong gjør at området er populært og mye brukt av skientusiaster fra store deler av Romerrike.

TUSEN TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:
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WE DO
MILJØ
Vi skal beskytte miljøet
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MILJØ

11. Sikre at Global Sustainable
Supply Code of Conduct overholdes
Vi skal sikre at Sodexos Global Sustainable
Supply Code of Conduct overholdes. Vi stiller
krav til våre leverandører når det gjelder ansvarlig etisk, sosial og miljømessig praksis. På bakgrunn av dette har Sodexo utarbeidet Supplier
Code of Conduct som våre leverandører signerer
og forventes å etterleve.

Norske produkter kan regnes som lokal mat,
for landet vårt er tynt befolket og produksjonen og foredlingen av næringsmidler er fordelt
på forskjellige steder i landet vårt. Sodexo benytter hovedsakelig norske råvarer. Vi bruker
norske grønnsaker når det er i sesong. Andelen
av norske kjøtt- og brødprodukter er også stor.
Sodexos viktigste innkjøpskriterier er produktsikkerhet og sporbarhet.

Menneskerettigheter
Sodexo har undertegnet FN-initiativet Global
Compact og er gjennom dette forpliktet til å
følge FNs menneskerettighetserklæring og ILOs
erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Herunder barnearbeid,
tvangsarbeid, organisasjonsfrihet, likebehandling, arbeidstid, lønn og ytelser samt helse og
sikkerhet. Det forventes at våre leverandører
følger disse retningslinjene.

13. Bærekraftig fiske
Sodexo er forpliktet til å velge fisk og skalldyr
som er fanget på en måte som er bærekraftig.
Sodexo oppfordrer alle til å spise sjømat som
ikke er utrydningstruet eller fanget på en måte
som strider mot bærekraftig utvikling. Globalt
samarbeider vi med WWF for å bidra til det viktige arbeidet med å beskytte bestanden av fisk
og skalldyr. WWF sin fisk- og sjømatsguide for
Norge er en viktig rettesnor i dette arbeidet og
vi skal ikke tilby fisk som er på den røde listen.
Vi arbeider aktivt med å øke andelen sertifisert
fisk.

Forretningsintegritet
Sodexo overholder de strengeste standardene
for forretningsintegritet. Vi tolerer ingen praksis som ikke bygger på ærlighet, integritet og
rettferdighet, noe sted i verden der vi driver
virksomhet. Sodexo ønsker å identifisere leverandører som driver sin virksomhet i tråd med
etiske standarder som er i overensstemmelse
med våre.
12. Lokale produkter
Vi skal velge produkter som er produsert lokalt,
sesongtilpasset og som er produsert på en måte
som er i samsvar med en bærekraftig utvikling.
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14. Maskiner og utstyr
Vi forplikter oss til å fremme bruk av miljøvennlige maskiner og bærekraftig produsert utstyr.
Vi tar hensyn til miljøaspektene i alle våre innkjøp og anbefaler også kundene våre å kjøpe
miljøvennlige maskiner. Vi bruker miljømerkede
kjemikalier så langt det er mulig, og benytter
i stor grad kjemikaliefrie metoder. Bruken av
kjemikalier er minimalisert ved å bruke riktige
rengjøringsmetoder samt ved riktig dosering av
kjemikaliene.

15. Energi
Vi forplikter oss til å redusere vårt utslipp av
CO2. Sodexo tar sin del av ansvaret for miljøbelastningen og reduseringen av dette. Ved
å kildesortere avfallet på hovedkontoret og
ved våre regionskontorer har vi redusert CO2utslippet med 76 tonn.
16. Vann
Vi skal redusere energi- og vannforbruket hos
våre kunder. Det gjør vi ved å øke bevisstheten
hos våre ansatte gjennom kampanjer, opplæring, innføring i gode rutiner og plakater med
råd om hvordan energi- og vannforbruket kan
reduseres. Vi skal samarbeide med kundene om
gode løsninger der det er mulig. Vi kan installere
vannmålere, energimålere eller være behjelpelig
når nytt utstyr skal kjøpes inn.
17. Organisk avfall
Vi skal redusere mengden organisk avfall, og
støtte initiativ for resirkulering av organisk avfall. Sodexo har implementert et system for
hvordan vi skal arbeide for å redusere matavfallet i våre personalrestauranter.
18. Annet avfall
Vi skal redusere mengden avfall som vår virksomhet forårsaker, og støtte initiativ for resirkulering og gjenbruk av avfall. Vi ønsker å gjennomføre kildesortering som er i samsvar med
den kommunale avfallshåndteringen, med en så
stor gjenvinningsandel som mulig slik at mengden avfall som går på søppelhaugen blir så liten
som mulig 

WE DO • MILJØ

Hva må en leverandør til sodexo
forplikte seg til?
Sodexo har som en del av sitt globale engasjement for bærekraft og verdibasert utvikling - Better Tomorrow Plan (BTP) - utarbeidet
miljømessige og bærekraftige krav og retningslinjer til alle leverandører som skal være leverandør til Sodexo. Alle norske leverandører
må kunne stå inne for det vi setter som betingelser for å bli godkjent som leverandør til Sodexo. For at en leverandør skal kunne gå god
for våre krav og retningslinjer, må de kunne stå inne for alle ledd bakover i verdikjeden. Før kontrakt inngås, må leverandør signere på
at de aksepterer og etterkommer de aktuelle krav og retningslinjer innenfor deres produktportefølje.
Krav og retningslinjer som må aksepteres:
•
•
•
•
•

Supplier Code of conduct (etiske retningslinjer for leverandører). Denne er tilgjengelig på norsk.
Sustainable Seafood charter (ikke tilby rød-merket fisk definert av MSC)
Animal Welfare (etisk dyrevelferd gjennom hele verdikjeden)
Sustainable Palmoil charter (ha produkter uten palmeolje eller sertifisert palmeolje)
Sustainable Chemicals (fokus på reduksjon av kjemikalier gjennom nye renholdsmetoder som f.eks. damp, samt høyere andel
miljømerkede og konsentrerte kjemikalier)
• Sustainable paper (fokus på resirklulerbare papirprodukter)
• Sertfisert kaffe (vi tilbyr kaffe med forskjellig sertifisering: Rainforest Alliance, Fair Trade, Organic/KRAV merket og UTZ)

Leverandørbytte gir miljøsprang
Sodexo har byttet leverandør av rengjøringsmidler for å skape et renere og sunnere miljø for våre ansatte og kunder.
Dette leverandørbyttet vil sørge for at
Sodexo i Norge vil:
• Redusere forbruket kjemikalier med 20 %
• Øke andelen miljømerkede kjemikalier
• Øke andelen av konsentrerte kjemikalier
Kjemikalieforbruket skal reduseres ved å ta i
bruk nye teknologiske og smarte doseringssystemer. Det skal utarbeides detaljerte og

gode renholdsplaner og metoder slik at renholdet utføres på en riktig og effektiv måte.
Disse skal være lett tilgjengelige for de ansatte slik at arbeidet utføres etter standardiserte
rutiner i henhold til renholdsplanene.
Før vi byttet til ny leverandør ble det gjort en
befaring på våre lokasjoner og en analyse av
dagens løsning for å identifisere forbedringsområder. Det ble fokusert på valg av riktig
utstyr og produkter slik at jobben blir utført
på en ergonomisk riktig og effektiv måte. Valg
av kjemikalier ble gjort på bakgrunn av de

lokale forholdene og miljø, med den hensikt
å øke andelen av konsentrerte kjemikalier og
miljømerkede kjemikalier.
De ansatte fikk grundig opplæring i bruk av
de nye kjemikaliene og renholdsplanene for å
ivareta sikkerheten i forbindelse med oppbevaring og bruk av kjemikalier.
Fokus fremover er å følge opp tett i samarbeid med den nye leverandøren. Vi vil sikre at
utstyret fungerer på riktig måte og at det gir
oss de resultatene vi ønsker.

Egg fra frittgående høns
I juli 2016 kunngjorde Sodexo at vi som første selskap i vår bransje forplikter oss til å benytte kun egg fra frittgående høns innen 2025 i alle 80
land hvor vi har virksomhet.
Det skal vi oppnå ved å jobbe aktivt med våre samarbeidspartnere for å
støtte og bidra til en utvikling i bransjen. Vi skal legge til rette for konvertering og utvikling i produksjonen slik at vi innen 2025 er i stand til
utelukkende å kjøpe egg fra frittgående høner fra lokale produsenter i alle
landene hvor vi opererer i. Sodexo globalt kjøper årlig over 250 millioner
egg og vi har derfor en unik mulighet til å være med å påvirke og gjøre en
forskjell på dette området.
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Miljøopplæring
Alle ansatte i Sodexo gjennomgår
miljøopplæring og 1614 har så langt fullført
og bestått.

99 % av kopipapiret som benyttes i
Sodexo Norge er sertifisert dvs kommer fra
bærekraftig skog.

Prosjekt «Wastewatch»
– reduksjon av matavfall
Siden 2014 har Sodexo arbeidet systematisk for å redusere matsvinnet i våre personalrestauranter. Vi har satt et mål om at vi
skal redusere matsvinnet med 10 % i året. I de tre årene vi har holdt på har vi totalt sett redusert matavfallet med 27 %. 76 %
av våre personalrestauranter sorterte, veide og registrerte matavfallet i 2016.
3%
Mest avfall fra tallerken
Våre undersøkelser viser at den største andelen
av matavfall er fra servering og tallerken, totalt
utgjør det 63 % av matsvinnet. I personalrestauranter med buffet ser vi at matsvinnet økes
med 40 % sammenlignet med personalrestauranter der man betaler etter prisliste.

Lager
29 %

34 %

Produksjon
Servering
Tallerken

GLOBALE RESULTATER:

34 %

48 %

90 %

81 %

av lokasjonene globalt har implementert WasteWatch for å redusere matavfallet

av lokasjonene globalt har tatt i bruk
utstyr og prosesser for å redusere organisk avfall

av lokasjonene globalt har tatt i bruk
utstyr og prosesser for å redusere
ikke-organisk avfall
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WasteLESS week
WasteLESS Week er en fem dagers global kampanje som Sodexo gjennomfører i oktober hvert år. Det er en informasjonskampanje hvor vi setter fokus på at mindre avfall betyr mer kvalitet i hverdagen – «quality of life». Vi oppfordrer alle ansatte,
kunder og brukere til å tenke på hva de kan gjøre for å redusere avfallet på stedet og inspirere til fortsatte tiltak.
Kampanjen i 2016 ble gjennomført fra 17. oktober – 21. oktober. Det ble hengt opp plakater i bauta, satt ut bordryttere,
gjennomført quiz og laget mat etter oppskrifter utarbeidet av kokker i Sodexo for å redusere matavfallet. Denne kampanjen
ble gjennomført i 51 land hvor Sodexo opererer.

Rengjøring med ionsiert vann
Sodexo har tatt i bruk ionisert vann i rengjøringen. Metoden går ut på at rent vann fra kranen tappes inn i en beholder i en
maskin som filtrerer og avioniserer vannet slik at det blir 100 % rent. Metoden går ut på at rent vann fra kranen tappes
inn i en beholder på en maskin som filtrerer og avioniserer vannet slik at det blir 100 % rent. Siste setning: Ved å benytte
ionisert vann har vi redusert kjemikalieforbruket, fått et enklere og bedre renhold og redusert kostnadene.
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WE ENGAGE

.

Vi skal øke bevisstheten hos våre interessenter;
medarbeidere, kunder, gjester, leverandører
og samarbeidspartnere
Sodexo sin visjon er å forbedre kvaliteten i hverdagen for våre ansatte, kunder og gjester,
samt bidra til den økonomiske, miljømessige og sosiale utviklingen i landene vi opererer.
Better Tomorrow Plan er en langsiktig, global plan for hvordan vi skal bidra til en bærekraftig framtid.
Planen sier mye om hvem Sodexo er, hva vi gjør og hvordan vi samarbeider med andre.

SODEXO SITE SURVEY
For å sikre at vi oppnår resultater med vår Better Tomorrow Plan deltar
alle våre personalrestauranter i en årlig Site Survey. Denne undersøkelsen dekkerspørsmål rundt energi, vannforbruk, avfall og ernæring. Undersøkelsen er viktig for å skape en bevissthet rundt blant annet miljø og
helse. Hver enkelt lokasjon rapporterer sine resultater og må vise fremgang fra år til år. På globalt nivå var det i 2016 10 082 lokasjoner som
deltok.
SamfunnsansvarSRAPPORTEN
er en oppsummering av de aktivitetene som ble gjennomført i Sodexo
i 2016. Rapporten blir distribuert til alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Har du spørsmål eller ønsker å vite mer, ta kontakt.

Wenche S. Holm
Direktør Client Relations og kvalitet
E-post: wenche.holm@sodexo.com
Alexandra Enger
Kommunikasjonsansvarlig
E-post: alexandra.enger@sodexo.com
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Aktivitetskalender
I 2016 ble det publisert en halvårsplaner/kalender med oversikt over
alle aktiviteter knyttet til Better Tomorrow Plan. Den ble sendt ut til alle
ansatte som inspirasjon og som en oversikt over hva som skjer fremover.
I tillegg kommuniserte vi ut våre aktiviteter på vår hjemmeside, intranett,
nyhetsbrev og i internmagasinet A better day.

BTP TEAM
I Norge har vi et eget Better Tomorrow Plan team som har til oppgave
å sikre at planen etterleves, og fyller forpliktelsene med innhold og
aktiviteter. BTP teamet sin oppgave er å koordinere og implementere
aktiviteter knyttet til Better Tomorrow Plan, samt sørge for å informere
kunder, ansatte, leverandører og andre interessenter om dette arbeidet.
Alle avdelinger og deler av virksomheten er representert. Det er et stort
engasjement i teamet og vi ønsker å takke alle som bidrar til dette
viktige arbeidet.

Kristine Espevoll
District Manager Clean

André Erni
Key Account Manager

André Jonsson
HR Manager

Rune Trøftemoen
Key Account Manager

Nora Kværnes
Kvalitetskoordinator

Kaare Weider
Senior innkjøper

Else Berit Stensrud
HMS-ansvarlig

Marius Jacobsen
Menyplanlegger

Jorgen Horlings
Produktutvikler FM

Oda Nilsen-Akar
Senior prosjektleder

Caroline Vist Hartmann
Strategisk innkjøper

Kjell Ravndal
QHSE Manager Energy &
Resources

Wenche Holm
Direktør Client Relations og
kvalitet

Alexandra Enger
Kommunikasjonsansvarlig

Utmerkelser
I flere år har Sodexo fått utmerkelser og anerkjennelse for vårt arbeid for bærekraftig utvikling. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) er en global indeks for oppfølging av økonomiske resultater hvor de selskapene i verden som er ledende på bærekraft blir vurdert.
Indeksen bygger på analyser av økonomiske, miljømessige og sosiale faktorer og Sodexo er
nå rangert på topp som «Industry Leader» for tolvte året på rad. En annen stor utmerkelse
Sodexo har fått det siste året er i RobecoSAM sustainability yearbook hvor vi beholder vår
Gold Class-plassering.
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