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OM RAPPORTEN
Lindbak AS (Lindbak) er organisert som et aksjeselskap, og er morselskap for en landsdekkende
kjedevirksomhetet. Denne rapporten omfatter alle selskapene og enhetene i kjeden.
Bærekraftsrapporten 2021 er Lindbaks tredje bærekraftsrapport. Vi har tidligere rapportert både i
2019 og i 2020. Rapporten omfatter bærekraftsarbeidet i Lindbak AS i hele Norge
for kalenderåret 2021.
Vi rapporterer i henhold til GRI-rammeverket (GRI Standards 2021) for bærekraftsrapportering.
Rapporten beskriver virkningen Lindbaks virksomhet har på den sosiale-, klima- og miljømessigeog økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling, og presenterer utvalgte relevante initiativer.
Rapporten skal gi en korrekt og balansert presentasjon av virksomhetens påvirkning. Lindbak
rapporterer i henhold til GRI-standardene, rapporteringsnivå «Core». Selskapet er i tillegg medlem i
Etisk Handel Norge og rapporterer også på deres rapporteringsstandard.
Ved spørsmål til bærekraftsrapporten, kontakt Jan Petter Lindbak, CEO og leder for
bærekraftsarbeidet i Lindbak. Lindbaks bærekraftsrapport for 2021 er publisert den 30.06.2022.

Slik finner du frem i bærekraftsrapporten vår

Bærekraftsrapporter som følger GRI-rammeverket, har krav om å inkludere en GRI-indeks som
viser hvilke GRI-standarder vi har rapportert på. Vår GRI-indeks finner du bakerst på side 56.
GRI-indikatorene det henvises til underveis finner du også på nederst venstre side.
I kapittel 3-5 (s. 22-55) kan du lese om vårt bærekraftsarbeid knyttet til våre vesentlige temaer. I
starten av hvert kapittel og tema finner du målsetningene relatert til våre prioriterte bærekraftsmål.
Du finner også en del QR-koder underveis som viser til filmer og artikler med historier som bygger
opp under vårt bærekraftige utviklingsarbeid. Du kan navigere deg til innholdsfortegnelsen ved å
trykke på huset nederst til høyre.
Takk til BDO for bistand med utarbeidelse av rapporten.
God lesing!

SKANN QR-KODENE:

LES TIDLIGERE BÆREKRAFTSRAPPORTER
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We make it work. At work

Med et generasjonsperspektiv inn i en mer
sirkulær og bærekraftig fremtid
Pandemien og endring i arbeidsvaner har skapt
permanente spor i hvordan vi tenker om kontoret og
hva kontoret skal være. Kontoret er ikke lengre kun
ansett som et fysisk holdepunkt hvor folk samles
for å jobbe, men har i økende grad blitt et strategisk
viktig anker og et kulturmessig nav som skaper
samhandling og mer robuste organisasjoner. Som
en leverandør av «kontoret som en opplevelse»
oppfordrer vi til en mest mulig tilpasset arbeidsplass
for den enkelte medarbeider. Samtidig viser de fleste
undersøkelser at kontoret som en samhandlingsplass
og sosial møteplass blir viktigere og viktigere.
Vi ser nå store endringer knyttet til hvordan kontoret
skal utformes, anskaffes og brukes. Både på grunn
av pandemieffekter, men også på grunn av et mye
større engasjement blant medarbeidere og krav
fra markedet knyttet til miljø og sosialt ansvar. Det
er økte krav knyttet til at produktene våre har rett
miljø- og sosial profil, samt at de tjenestene vi tilbyr,
understøtter kundens målsetninger innen
bærekraftig utvikling.
Lindbak har som målsetning å være Norges ledende
aktør på bærekraftig utvikling innen våre bransjer.
For å nå denne målsetningen må vi i økende grad
tilby tjenester og løsninger for å skape bærekraftige
arbeidsplasser, og mye av vårt strategiske arbeid er
knyttet opp i mot akkurat dette.
I Lindbak har vi valgt å fokusere på de tiltakene vi
mener skaper en reell endring og bidrar til at våre
kunder når sine målsetninger. For å klare dette er det
avgjørende at bærekraftig utvikling blir en integral og
sterk del av kulturen vår og en del av vårt DNA. Her
har vi kommet langt og i årene som kommer skal vi
intensivere dette arbeidet.

Jan Petter Lindbak
CEO og leder for bærekraftsarbeidet i Lindbak
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SENTRALE NØKKELTALL
DEN ØKONOMISKE DIMENSJONEN

Omsetning1
Driftsresultat2
Skattekostnad på
ordinært resultat3

LIKESTILLING

2021

2020

964,6

875,9

27,4

35,6

7,1

8,6

34%

Timer kursing

kvinner i ledende stillinger4
2020 - 30,8 %
2019 - 27,7 %

Gjennomsnittslønn (brutto årslønn
eksklusiv bonuser og provisjoner) /
Indeks - kvinners lønn i % av menns lønn

104,5 %

1, 2, 3) Tall for Lindbak Gruppen AS, som også inkluderer Lindbak
Stormarkeder AS som ikke er en del av denne bærekraftsrapporten.

2020 - 102,55 %
2019 - 101,88 %

OVERORDNENDE
NØKKELTALL
Årsverk totalt

267
87

180

2020 - 267
80 kvinner, 187 menn
2019 - 225
66 kvinner, 159 menn

Nyansatte

49

2020 - 32
2019 - 41

KLIMA- OG MILJØDIMENSJONER

Gjenvinningsgrad avfall

82,6 %

SKADE / ULYKKE / HELSE
2020 - 86,5 %
2019 - 81,7 %

6,6 %

2020 - 537,74 tonn
2019 - 552,27 tonn

Andel elektriske kjøretøy

5,5 %

2020 - 3,5 %
2019 - 5,4 %

2020 - 3 495
2019 - 3 716
kurstimer i
sirkulær omstilling

Gjennomført årlig utviklingssamtaler i % av antall ansatte

82,5 %

2020 - 56,6 %
2019 - 77,5 %

BÆREKRAFTSAMBASSADØRER

2020 - 7,2 %
2019 - 6,6 %

14

56 %

11

44 %

Skader 2019, 2020, 2021

6

2 490,14 m/avfall

7 084
1 273

Sykefravær

Tonn utslipp CO2e

517,52

UTVIKLING

Antall rapporterte
skader - H1

1

Antall rapporterte
skader - H2

Medarbeidere omfattet av
konsernets personalforsikring

100 %

2020 - 100 %
2019 - 100 %

4) Ledende stillinger er konsernledelse, avdelingsledere, fagledere og andre ledere med personalansvar.
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VISJON

Vi skal skape økt trivsel
og effektivitet på norske
arbeidsplasser.

OM LINDBAK

DRIFTSSTEDER

Lindbak AS er et aksjeselskap og morselskap for en landsdekkende
kjedevirksomhet som jobber i det norske markedet for kontormøbler,
kontormaskiner, kaffe, print, kontorrekvisita, service og AV-løsninger.
Lindbak tilbyr også effektivitetsøkende løsninger innen IT-drift, support,
IT-sikkerhet og rådgivning.

FORRETNINGSIDÉ

Lindbak skal skape verdier
for våre kunder gjennom å
tilby rådgivning, tjenester og
produkter til arbeidsplassen
som bidrar til økt effektivitet
og trivsel.

KONTOR

28

Det vi gjør skal være
bærekraftig, det skal
inspirere til nyskapning og
det skal forenkle hverdagen
for våre kunder.

LEVERANDØRER

700+

VERDIER
•
•
•

Kundefokusert
Engasjert
Nyskapende

KUNDER

KUNDELØFTER
•
•
•
•

10 000

Kvalitet i alle ledd
Bærekraftig
Enkel hverdag
Smidig leveranse

OMSETNING PER
VIRKSOMHETSOMRÅDE:

Anstein Rognstad, 41 år
CFO / Økonomi- og driftsleder
Børge Brattli, 52 år
Operativ leder kombiavd.

Selskapet leverer varer og tjenester til privat og offentlig sektor, og med
kunder innenfor de fleste bransjer. Lindbak har i overkant av 10 000
kunder, og omsetningen er fordelt på cirka 51 % offentlige kunder og
49 % private virksomheter.

Dag Kleven, 60 år
Viseadministrerende direktør
Ingunn S. Laugen, 45 år
Markeds- og
kommunikasjonssjef

Lindbak sin verdikjede inkluderer leverandører (totalt over 700
leverandører) fra hele verden, men en vesentlig andel av varekjøpet
kommer fra norske leverandører som har fokus på lokal tilhørighet
og bærekraftig produksjon.

Jan Petter Lindbak, 38 år
Administrerende direktør

Kjeden driver virksomheten fra 28 lokasjoner over hele Norge, og
hovedkontoret er lokalisert i Trondheim.

Keir Olsen, 40 år
Direktør Teknologi og IT

Alle avdelingskontorene er sertifisert som Miljøfyrtårn, og konsernet er
med i returordningen for kasserte produkter og medlem av Grønt Punkt
Norge AS. Selskapet er også medlem i Etisk Handel Norge og rapporterer
årlig etter GRI standarden.

Silje V. Færestrand, 40 år
Leder HR og
organisasjonsutvikling

Selskapets størrelse og omfang

Simon Morseth, 54 år
Salgsdirektør Interiør

Omsetning i 2021 for Lindbak AS var på 544 706 tNOK. Egenkapitalen
104 910 tNOK og totalkapitalen 260 014 tNOK per 31.12.2021. Samlet
omsetning i 2020 for hele konsernet, Lindbak Gruppen AS, var på 964 641
tNOK. Egenkapital og totalkapital var per 31.12.2021 på henholdsvis 114
521 tNOK og 355 911 tNOK.5

SELSKAPER OG ENHETER SOM
ER INKLUDERT I RAPPORTEN:
STILLINGSTYPER 2021 fordelt på kvinner og menn per 31.12.21.
LINDBAK AS

Offentlig sektor

2019

Privat sektor

Antall ansatte
Lindbak Troms AS
(100 %)

51 %
49 %

KONSERNLEDELSEN

Lindbak Sørvest AS
(96 %)

Lindbak Viken Vest AS
(51 %)

Lindbak Produktutleie
(100 %)

Lindbak Interiør AS
(92 %)

Lindbak Helgeland AS
(75 %)

Lindbak Import AS
(100 %)

2020

2021

Totalt

Menn

Kvinner

Totalt

Menn

Kvinner

Totalt

Menn

Kvinner

Antall ansatte totalt

257

182

75

267

187

80

267

180

87

Antall heltid

247

178

69

255

180

75

253

173

80

Antall deltid

10

4

6

9

5

4

14

7

7

Antall via arbeidstiltak

5

5

0

0

2

1

1

Trainee og internship

3

2

1

3

2

1

2

2

Lindbak IT AS
(41 %)

5)

Omsetningen til Lindbak Gruppen AS inkluderer omsetning på 31,9 millioner i et datterselskap;
Lindbak Stormarkeder AS. Dette selskapet er ikke en del av bærekraftsrapporteringen.
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GRI-indikatorer: 2-1, 2-2, 2-6, 2-7, 2-28

LINDBAK // 13

LINDBAK TILBYR

INTERIØR

NETT

LYD OG BILDE

UTSKRIFTSTJENESTER

IT-LØSNINGER

LEIE

Lindbak skal skape smidige
arbeidsplasser gjennom å være
tett på kundene og bidra til en
mer bærekraftig hverdag på
norske arbeidsplasser.

KAFFE/VANN
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RÅDGIVING

REKVISITA

GRI-indikatorer: 2-6

Skann QR-koden for å høre
Jan Petter Lindbak fortelle om
selskapets visjon og om våre
produkter og tjenester:
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VIRKSOMHETSSTYRING OG STYRETS ROLLE
Styrets arbeid, sammensetning og nominering

For å sikre langsiktighet og stabilitet er det viktig
med god eierstyring og involvering fra styret knyttet
til forretningsmodell, verdikjeder og strategier.
Føringer knyttet til selskapsstrategi, bærekraft og
etisk handel settes av eierne og styret i selskapet og
det er ledergruppen, samt bærekraftsgruppen som er
ansvarlig for oppfølging av strategiene og tiltakene.
I styret sitter det en ansattrepresentant, to eksterne
representanter og fire representanter fra eiersiden.
De to eksterne representantene er uavhengig og
det foreligger ikke interessekonflikter knyttet til
de eksterne representantene. Styrets eksterne
representanter velges basert på yrkeserfaring og
kompetanse innen ledelse og drift.
Styret består i dag kun av menn, mens
konsernledergruppen har en kvinneandel på 25 %.
I 2022 planlegges det en prosess for å velge to
styremedlemmer blant selskapets ansatte.
Ingen andre parter utover aksjonærene er med i
bestemmelsesprosessen. Ansattrepresentanter
velges av de ansatte etter gitte kriterier anbefalt av
norske myndigheter.

STYRET
REPRESENTANTER FRA EIERSIDEN:

Tore Lindbak, 67 år
Morten Lindbak, 61 år
Kristian Lindbak, 35 år
Kristofer Lindbak, 36 år

38 år i Lindbak i div. roller
41 år i Lindbak i div. roller
1 år i styret
1 år i styret

INTERN REPRESENTANT:

Keir Olsen, 41 år

5 år i styret

EKSTERNE REPRESENTANTER:

Frode Størdahl, 63 år
Tom Benestad, 51 år

12 år i styret
2 år i styret

Rollen til det øverste styringsorganet

Hvert tredje år legger konsernledelsen, sammen med
styret og deler av den øvrige ledelsen, treårsplaner for
virksomheten. Styret setter i samråd med daglig leder
retningen, men det er konsernledelsen som utarbeider
den faktiske strategiplanen. I disse prosessene ser
vi på verdiene og forretningsideen for å sikre at
kart og terreng stemmer overens. Målene knyttet til
bærekraftig utvikling utarbeides også i fellesskap med
styret i selskapet.

Delegering av ansvar og kollektiv kunnskap for
å håndtere påvirkninger

I de strategiske vedtakene i selskapet så har styret
satt bærekraft som et av de strategiske ankrene som
selskapet skal styre etter. Ansvaret for å gjennomføre
vedtakene er delegert til ledelsen i selskapet.
Styreformann er ikke en del av selskapets daglige
drift og er ikke en del av den operative ledelsen.
Styremøter avholdes fire ganger per år i selskapet,
der det rapporteres status på tiltakene knyttet til
selskapets strategi.
Selskapets ledelse har opprettet flere forskjellige
grupper i organisasjonen og identifisert flere
sentrale nøkkelpersoner som deltar i og jobber for
å gjennomføre de beslutninger som er tatt. I tillegg
til den etablerte bærekraftsgruppen fikk vi i 2021 på
plass lokale bærekraftsambassadører på de fleste av
våre lokale kontor.
Styret har delegert ansvaret for rapporteringen og
oppfølgingen av bærekraftsarbeidet til ledelsen
i selskapet. For å sikre at rapporteringen blir en
integral av selskapets forretningsdrift er det viktig at
rapportering ledelsens arbeid følges opp av styret
og blir evaluert av styret. Styret består av erfarne
forretningsmennesker hvor det er en forventning
om at de tilegnes tilstrekkelig kompetanse innenfor
bærekraftsområdet. Det er ikke gjort grep i regi av
selskapet for å øke den kollektive kunnskapen til
styret i selskapet på bærekraftig utvikling. Styret
oppfordres også til å gjennomføre selskapets interne
kurs på bærekraftbærekraftsarbeidet i
samråd med ledelsen.

Retningslinjer for godtgjørelse av styret, eiere og ledelsen

BÆREKRAFTSGRUPPEN

Eiernes representanter i styret honoreres ikke økonomisk.
Eksterne styremedlemmer honoreres for hvert møte de deltar på.
Ansattrepresentanten får et lite honorar.

Konsernledelsen har markedsbasert fastlønn og en bonusordning basert
på oppnådde økonomiske resultater for hvert kalenderår. Konsernledelsen
og administrerende direktør har samme pensjonsordning som gjelder
for alle ansatte.
Konsernledelsen har enten en bonusordning som går på et år isolert sett
eller en incentivavtale som går over tre år dersom selskapet når sine
mål i strategiperioden. Alle incentivavtaler for lederne i selskapet har et
element av økonomiske mål som må innfris. I tillegg til de økonomiske
målsetningene er det mål på kunder og medarbeidertilfredshet. Daglig
leder har en bonusordning som inkluderer fremdrift og innsats i
bærekraftsarbeidet til selskapet.
De forskjellige kompensasjonsordningene i selskapet blir utviklet
og endret løpende av konsernledelsen og lokale ledere. Selskapet
søker kontinuerlig etter å ha en så balansert kompensasjonsordning
som mulig. Kompensasjonsratene i selskapet mellom konsernleder
og median er på 2,8 og forskjell i lønnsvekst på 1,22. Selskapet har
ingen kompensasjonskomite, men vi ivaretar innspill fra forskjellige
interessenter gjennom løpende dialog med ansattrepresentant, lokale
ledere og ansatte. Her er ingen konsulenter involvert.

Årsresultat

Lønnskostnader

Bjørn Reidar Lehn
Logistikksjef Trondheim
Ingunn Laugen
Markeds- og komm.sjef
Jan Petter Lindbak
Administrerende direktør
Keir Olsen
Direktør Teknologi og IT
Simon Kahn
Anbuds- og fagleder Kaffe
Silje Færestrand
Leder HR og org. utvikling
Simon Morseth
Salgsdirektør interiør

Utbytte

Skattekostnad
på ordinært Egenresultat
kapital

Firmanavn

Eierandel

Omsetning

Lindbak AS

Morselskap

560

25,2

114,8

15

4,1

104,9

Lindbak Import AS

100 %

27,8

-0,3

2,3

0

-0,09

0,18

Lindbak Sørvest AS

96 %

27,7

-0,5

3,6

0

-0,14

2,3

Lindbak Troms AS

100 %

94,5

3,0

16,4

0

0,85

8,3

Lindbak Viken Vest AS

51 %

36,4

0,2

4,8

1,1

0,05

3,7

Lindbak Helgeland AS

75 %

15,7

0,6

2,8

0,6

0,1

2,2

Lindbak Interiør Oslo AS

92 %

168

2,8

14,4

1

0,8

8,6

Lindbak Produktutleie AS

100 %

15,1

1,5

0

0

0,4

15,9

Lindbak IT AS

41 %

22,1

2,2

5,6

0

0,3

5,2
Tall i mnok

Økonomisk støtte mottatt i 2021:
Støtte til Lindbak AS fra Innovasjon Norge til interne timer med

Kontantstøtte Covid på totalt 362 261 kr fordelt på:

skolering i sirkulær forretningsdrift: 600 000 kr.

193 826 kr til Lindbak AS (Finnmark)
103 067 kr til Lindbak Viken Vest AS

Skattefunn: Støtte på 1 099 612 kr til Lindbak IT.

65 368 kr til Lindbak Helgeland

I tillegg har Lindbak IT mottatt 100 000 kr i støtte fra Gjøvik Utvikling.
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GRI-indikatorer: 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 201-4
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HØYERE

VÅR VESENTLIGHETSANALYSE
5

3

8

Ansattes engasjement,
mangfold og inkludering

8
Etterlevelse av lover og
standarer for arbeidsmiljø

3

8

Menneskerettigheter og
samfunnsrelasjoner

Forretningsetikk
og konkurransefremmende adferd

12

8
Leverandørkrav og oppfølging av etterlevelse

16

13

Datasikkerhet

Reduksjon av klimagassutslipp i verdikjeden

9
Robusthet i
forretningsmodell

12
Håndtering av
avfall og farlig avfall

16
Kunders
personvern

12
Produktkvalitet
og sikkerhet

HØY

Påvirkning på interessenters vurderinger og beslutninger

11 16

8

Salgspraksis og
produktmerking

Relevant for rapportering

HØY

Fokus for rapportering

Mulighet for bidrag til bærekraftig utvikling

MÅL 5
LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE
•

12 9
Produktdesign, materialbruk og sirkularitet

Ansattes helse og sikkerhet

VÅRE MÅLSETNINGER

Hovedfokus for rapportering

HØYERE

•

MÅL 8
ANSTENDIG ARBEID OG
ØKONOMISK VEKST

Lindbak jobber med oppfølging av
leverandørkjeden ned til tredje nivå fra egen
organisasjon gjennom:
•
Å følge Etisk Handel Norge sin veiledning for
egen innsats for etisk handel
•
Oppfølging av at arbeidstageres rettigheter er
ivaretatt i henhold til ILO-konvensjoner
•
Få leverandørkjedekart fra produsentene,
og foreta risikovurdering ut ifra
leverandørkjedekartene (ITUC)

•

DET VESENTLIGE
kaffeløsning eller en annen tjeneste for å øke trivsel
og effektiviteten på arbeidsplassen.

I Lindbak er vi opptatt av at vår verdiskapning skal
være bærekraftig. Vi tror at framtidens vinnere
vil være de aktørene som utvikler og produserer
produkter og tjenester på en måte som forener
globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen
lønnsomhet. Her ønsker vi i Lindbak å være ledende.

Vesentlighetsanalysen så nærmere på hvordan
Lindbaks omgivelser tilnærmer seg bærekraftig
utvikling og hvor Lindbak har størst mulighet
til påvirkning innen dimensjonene sosiale-,
økonomiske- og klima- og miljømessige forhold.
Vi analyserte også hvilke forventninger Lindbaks
interne og eksterne interessenter har til arbeidet.
Du kan lese mer om prosessen for utarbeidelsen
av analysen i bærekraftsrapporten for 2020. Det
er vedtatt at selskapet skal gjennomføre en ny
vesentlighetsanalyse i 2022.

Våre rådgivere og selgere skal sørge for at de
produktene og tjenestene vi leverer faktisk fungerer
og gjør nytten slik det var tenkt, uansett om det er
en møbelleveranse, et møterom, en IT-løsning, en

18 // LINDBAK

Første halvår 2020 gjennomførte Lindbak en prosess
for å utarbeide en vesentlighetsanalyse i henhold til
rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative
(GRI). Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO bisto
Lindbak i dette arbeidet.

GRI-indikatorer: 3-1, 3-2, 2-22

BÆREKRAFTSSTRATEGI
I Lindbak er bærekraftig utvikling en sentral og
integral del av selskapets strategi. Lindbak har en
forretningsplan som innebærer salg av varer som
kan påvirke negativt.
Vi som selskap er derfor nødt til å gjøre grep
som bidrar til en bærekraftig utvikling og justere
forretningsmodellen på en måte som hensyntar og
minimerer den negative påvirkningen. Eksempelvis
kan vi bistå kundene våre med å gjenbruke produkter
og tilby tjenester som muliggjør dette.
Vi har forpliktet oss til å bidra til å nå FNs
bærekraftsmål gjennom arbeid med følgende
prioriterte bærekraftsmål:

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

MÅL 12
ANSVARLIG FORBRUK
OG PRODUKSJON

•

We make it work. At work - Det er vårt
slagord. Det signaliserer at det er ikke
produktene i seg selv som er viktige, det er
effekten av det vi leverer som betyr noe. Eller
sagt på en annen måte: Det er en god dag i
Lindbak når vi skaper verdier for våre kunder.

Vi har en målsetning om 50 % kvinneandel i
lederstillinger og 50 % i salgsroller
Vi jobber også aktivt for kvinners rettigheter i
leverandørleddet

VÅR

•

LINDBAK Smidig Kontor favner vår satsing
på utvikling av tjenester med et bærekraftig
og sirkulært avtrykk
Vi skal tilbyr produkter fra produsenter som
innfrir våre kunders krav, og utfordre våre
leverandører på sertifikater, merking mv. for å
dreie innkjøpsmønsteret. Målet er å øke antall
solgte produkter med miljømerking type 1
med 10 % innen 2 år
Gjennom systematisk oppfølging av EPDmerking, er målet å redusere CO2-avtrykket
på solgte produkter med 10 % innen 2 år

MÅL 13
STOPPE KLIMAENDRINGENE
•
•

•
•
•
•
•

Vi skal være i grønne bygg innen 2030
Obligatorisk skolering på bærekraft
Skolering av sirkulære rådgivere og
bærekraftsambassadører
Miljøledelse internt gjennom Miljøfyrtårn
Innen 5 år skal halve bilparken være elektrisk
eller gå på biodrivstoff
Vi skal redusere drivstofforbruket med 10 %
Vi skal redusere våre reiseutslipp med 20 %
Alle våre sjåfører skal ha opplæring i
lavutslippskjøring

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

Kjøpsmønsteret til kundene våre endres nå i raskere
tempo enn tidligere og vi opplever i økende grad at
de ønsker å utsette kjøp som ikke er nødvendige.
Kundene ønsker å kjøpe produkter som beviselig er
mer miljøvennlige, og det er en økning i etterspørselen
av brukte produkter.
Det regulatoriske er under endring og de offentlige
etatene blir underlagt et strengere regime knyttet til
å handle basert på miljø. Midlene i det offentlige er
mer og mer rettet mot det grønne skiftet. I tillegg er
råvarekosten (plast, stål, trevirke, kaffe, osv.) som går
med i produksjonen av våre produkter under press
og på sikt vil dette være med å øke prisene
inn til Lindbak.
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Robosthet i forretningsmodellen

Robusthet knyttet til endringer i kjøpemønstre i
forretningsmodellen er avgjørende i selskapets
evighetsperspektiv. Vårt mål og visjon er å skape
bærekraftige arbeidsplasser for våre kunder.
Denne visjonen forplikter oss til å løpende endre
forretningsmodellen og gjennom 2021 har vi økt
fokuset betraktelig på vårt tjenestespekter knyttet til
bærekraftige arbeidsplasser.
Et ledd i dette arbeidet er at vi har gjennomført
grunnleggende miljøkursing på alle ansatte og
gjennomført mer dyptgående kompetanseheving
på våre bærekraftsambassadører. Det er viktig
at organisasjonen opplever dette som en del av
selskapets DNA og på grunn av dette er tematikken
og tiltakene øverst på dagsorden
i alle sammenhenger.
Strategien til selskapet er å gå fra en ren
varesalgsbedrift til å levere varer og tjenester.
Som et ledd i denne strategien har vi utviklet vårt
konsept, Smidig Kontor, som er samlebenevnelsen
på alle våre tjenester som bidrar til å skape en mer
optimal arbeidsplass. Tjenestene er forskjellige og
bistår kundene på forskjellige måter, men alle er
tuftet på målsetningen om å skape mer effektive,
trivselsøkende og bærekraftige arbeidsplasser.
I Norge investeres det i arbeidsplasser langs hele
kysten og i alle lokale samfunn. Lindbak ønsker å
være til stede der det skjer og for at vi skal lykkes
med dette må våre forretningsmodeller bygge opp
under de lokale forventningene til oss.
Alle våre kunder er forskjellige, og deres behov
er dermed også forskjellige. For å gi våre kunder
best mulig råd og de mest optimale kontorer, er vi
avhengige av innsikt i hva som er viktig for kunden
og hva kunden ønsker å få ut av sitt kontor. Med våre
Smarte kontor-tjenester kan vi gi kunden datadreven
innsikt som danner beslutningsgrunnlag for å
optimalisere bruksmønsteret på kontoret.
Dersom kunden ønsker et fokus på miljø og gjenbruk
kan vi gjennom flyttetjenester, gjenbruksordninger,
vedlikeholdsavtaler og tegnetjenester sørge for et
miljøvennlig arbeidsmiljø. Tjenestene gir kundene
innsikt knyttet til CO2-forbruk som kan brukes i
beslutninger på innkjøp og i forbindelse med
sine egne bærekraftsrapporter.
Som en leverandør av det helhetlige kontor kan
vi bistå med IT-løsninger som bidrar med digitale
samhandlingsløsninger, smidige møteromsløsninger,
IT-sikkerhet og dokumentflyt. Vår jobb er å se
helheten i kontoret.
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sirkulær rådgivning
nytt og brukt

dokumentflyt

Hva betyr smidig kontor for oss?
I vårt tjenestekonsept LINDBAK smidig kontor,
er det et sterkt bærekraftsfokus som ligger til
grunn. I praksis betyr dette at vi hele tiden skal
søke etter å minske både eget og
kundenes miljøavtrykk.
Våre tjenester og vår metodikk gir kundene
full frihet til å tilpasse antall kontorplasser og
annet utstyr, på en enkel måte. Målet er legge
til rette for at det skal være enkelt å gjøre gode
miljøvalg i alle anskaffelser.

Skann QR-koden for å
lese mer om våre
SMIDIG KONTOR-tjenester:

skytjenester

gjenbruk på nett

kontorflytting
digital arbeidsplass

IT total

smarte kontor

IT rådgivning

vedlikehold
fleksibel leie

GRI-indikatorer: 3-3, 201-1, 201-2, 204-4
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LINDBAK+ME

03

OSS I LINDBAK
Ansattes engasjement,
mangfold og inkludering

24

Etterlevelse av lover og
standarder for arbeidsmiljø og
ansattes helse og sikkerhet

32
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D
ANNING

NDRE
IKHET

D, RETTFERDIGHET
VELFUNGERENDE
ITUSJONER

Ansattes engasjement,
mangfold og inkludering
Hvorfor er temaet vesentlig?

VÅRE MÅLSETNINGER:
LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

UTRYDDE
SULT

ENERGI
LLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

LIVET I
HAVET

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

Vi har en målsetning
om 50 % kvinneandel i
lederstillinger og 50 %
i salgsroller.

DDE
GDOM

PPE
MAENDRINGENE

Lindbak jobber aktivt
med å øke kvinneandelen
i selskapet og særskilt
i ledende posisjoner.
Lindbak har fortsatt en
undervekt av kvinner i
organisasjonen, men
med målrettet arbeid har
vi nå økt kvinneandelen
betydelig.

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

Vi jobber også aktivt for
kvinners rettigheter i
leverandørleddet.
INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

LIVET PÅ
LAND

MINDRE
ULIKHET

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

Likestilling er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men et
nødvendig grunnlag for en fredelig, velstående og bærekraftig verden iht.
FNs bærekraftsmål nr. 5. Vi har tro på at størst mulig likestilling mellom
kjønnene har stor betydning for arbeidsmiljøet.

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

I dag er noen av våre stillingstyper i hovedsak dominert av menn. Dette
gjelder spesielt innenfor teknisk service, IT og logistikk. Dette er en
utfordring for Norge generelt, og påvirkes også av at det i dag er en
majoritet av menn som har teknisk utdannelse. Vårt mål til kjønnsbalanse
er derfor i hovedsak knyttet til salg og ledelse, der vi tror vi får utrettet mer.

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

Ada har i 2021 jobbet
som HR-medarbeider
i Lindbak ved siden av
masterstudier i Mangfold,
inkludering og likestilling.
Sammen med leder for HR
og organisasjonsutvikling
har hun jobbet med å å
løfte organisasjonen og å
utfordre ledelsen på temaet
Mangfold og inkludering.

Skann QR-koden for å se
filmen om Adas reise i
Lindbak og hennes syn på
mangfold, inkludering
og likestilling.

Vårt ansvar og våre retningslinjer
SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

«Det er summen
av den enkelte
medarbeiders
gode prestasjoner
som bringer oss
fremover»
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Engasjerte ansatte innebærer en direkte og positiv effekt på vår bunnlinje.
Ansatte trenger å føle seg sett og hørt, føle at jobben er meningsfull og
at deres bidrag blir anerkjent. For at Lindbak skal utvikle seg trenger vi et
mangfold av ansatte. En av våre kjerneverdier er NYTENKENDE og skal vi
ha tilgang til å finne nye løsninger på våre utfordringer kan ikke alle tenke
likt. Ved å ansette personer med ulik bakgrunn; kulturelt, aldersmessig,
kjønnsmessig med mer, får vi en større bredde som tjener selskapet vårt
positivt. Formålet er å ivareta mangfoldet gjennom at kulturen i selskapet
utvikler seg sammen med de ansatte, og ikke lage en form som alle skal
passe inn i.

Vi mener at bedriftens styrke ligger i de menneskene som jobber her.
Det er vårt mål at alle skal få bruke sine skapende evner til det beste for
bedriften og for egen utvikling. Vi tror at utfoldelse, trivsel, fellesskap og
meningsfylte oppgaver er viktige drivkrefter hos den enkelte. Vi legger
derfor opp til delegering av ansvar og myndighet slik at alle får størst
mulig selvstendighet i arbeidet. Vi vil at alle skal føle tilfredsstillelse over
å være ansatt i Lindbak og føle at de har oppnådd noe ved dagens slutt.
Arbeidsrelevant kompetanseheving og individuell videreutvikling skal
stimuleres og vi legger vekt på intern rekruttering og karriereutvikling.
Det skal være like muligheter for ansettelse, utvikling og avansement,
uansett bakgrunn. Betingelsene skal være konkurransedyktige og det skal
være gode og trygge arbeidsforhold. Vi skal ha gode forsikringsordninger
for alle, og alle medarbeidere skal kunne foreslå forbedringer og fremme
konstruktiv kritikk. Vi skal kjennetegnes av kompetente ledere som
etterlever våre verdier og lederprinsipper.
Vår ambisjon er å ha stort mangfold og likestilling blant ansatte såvel
som i ledelsen, og det øverste ansvaret for dette ligger hos daglig leder i
selskapet. De siste årene har vi jobbet målrettet med å øke kvinneandelen,
og vi har kommet langt i arbeidet med å sørge for likelønn i alle ledd i
organisasjonen. Vi har også mulighet til å påvirke våre underleverandører
og samarbeidspartnere gjennom å etterspørre hvordan de jobber med
mangfold og inkludering.

GRI-indikatorer: 3-3

<<
Liss Mari er en av
bærekraftsambassadørene
i Lindbak.
Skann QR-koden
for å høre mer om
bærekraftsarbeidet vårt.
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Måling og evaluering av arbeidet vårt

LIKESTILLING

34%
kvinner i ledende stillinger
2020 - 30,8 %
2019 - 27,7 %

Indeks - kvinners lønn i % av
menns lønn (gjennomsnitt ekskl.
bonuser og provisjoner)

104,5 %
Skann QR-koden og se
filmen om Mariannes
karrierevei fra controller til
leder for Lindbaks
netthandelssatsning.

I 2021 rettet vi et større fokus på mangfold og inkludering.
Formålet er å sikre at vi jobber ut fra et bredere perspektiv
enn kjønn. Redegjørelses- og aktivitetsplikten i den nye
likestillings- og diskrimineringslovens er førende i dette
arbeidet. Målet er å jobbe aktivt for å fremme likestilling
i tråd med lovens definisjon som inkluderer “graviditet,
permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver,
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre
vesentlige forhold ved en person".
Som et ledd i å styrke dette arbeidet engasjerte vi i
2021 en masterstudent innen mangfold, inkludering og
likestilling i en 20 % stilling. Sammen med leder for HR og
organisasjonsutvikling var oppgaven å løfte organisasjonen
og å utfordre ledelsen på temaet. Arbeidet har resultert i
en større bevisstgjøring, og i ny strategiperiode fra 20222024 er mangfold en viktigere del av vårt bærekraftsfokus.
Andre del av 2021 ble derfor en periode med planlegging og
utarbeidelse av tiltak som skal iverksettes fra og med 2022.

2020 - 102,6 %
2019 - 101,9 %

Lindbak måler og rapporterer på likestilling og ser
på kjønnsbalansen når vi rekrutterer. I 2021 var
kvinneandelen i lederstillinger på 34 %, og andelen
kvinnelige selgere på 51 %. Vi evaluerer også vårt
arbeid ved årlige medarbeidersamtaler
og lønnssamtaler.
Mange av tiltakene vi gjør for å sørge for mangfold
og inkludering er ikke nødvendigvis lett å tallfeste
eller måle, men pulsmålinger om engasjement,
trivsel og mangfold vil kunne gi en indikasjon på
om tiltakene fungerer. Nå som tallene og målene
foreligger skal evaluering av progresjon
settes i struktur.

Kommunikasjon rundt temaet

Ansattes engasjement, inkludering og mangfold
er faste innholdselementer på allmøter, i
bærekraftsarbeidet og i strategien vår. Ansatte kan
videre lese om våre mål og vårt arbeid på Intranett
og i personal- og kulturhåndbok. Dette er også et
fokusområde i onboarding av nyansatte.
Gjennom Employer Branding-konseptet
«Lindbak+meg» ønsker vi videre å formidle
hvordan det er å jobbe i Lindbak. Alle historier
deles på lindbak.no og i andre digitale kanaler.

Skann QR-koden og
se filmen om Stines
vei inn i Lindbak.

Lindbak ønsker å ha en egen definisjon på hva mangfold
og inkludering betyr hos oss, og vi jobber med å få denne
etablert i 2022. Vi utarbeidet e-læringskurset «Verdien av
Mangfold» i slutten av i 2021, og kurset skal bevisstgjøre
alle ansatte om hva mangfold og inkludering innebærer,
tydeliggjøre hvorfor dette er viktig i Lindbak og hva alle
må bidra med.
Et annet fokusområde er å sikre en kontinuerlig forbedring
av våre rekrutteringsprosesser. I 2021 fikk vi på plass
ny rolle og Leder for HR og organisasjonsutvikling, og
rekrutteringsprosessen ble satt i system med flere steg for
å sikre at vi finner de best kvalifiserte kandidatene.
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TABELLER: LIKESTILLING OG MANGFOLD I LINDBAK

KVINNEANDEL

Kvinner i ledende stillinger av %
totale lederstillinger4

27,7 %

30,8 %

34,0 %

Kvinner i Lindbaks konsernledelse

16,7 %

16,7 %

25,0 %

Styret Lindbak AS

Kvinner
0

103,5 %

106,8 %

Ledere

103,2 %

108,9 %

99,6 %

Toppledere

88,3 %

87,5 %

91,0 %

Alle

101,9 %

102,6 %

104,5 %

Tekniker/Service

Medarbeidere
totalt

Øvrig

Tabell rundet av til nærmeste hele tall.

KJØNNSFORDELING

69 33%

104,5 %

143 67%

Medarbeidere*

4 67%

2021

2 33%

2020

Selger

Logistikk/Innkjøp

1 2%

2019

56 98%

Ekskl. provisjoner og bonuser.

Lederstillinger4

48 51%

Administrasjon

Brutto årslønn for kvinner i % av menn

Toppledelse/
Konsernledelse

8 17%

8 89%

1 11%

4) Ledende stillinger er konsernledelse, avdelingsledere, fagledere og andre ledere med
personalansvar.

Menn

18 34%

32,6 %

46 49%

30,0 %

35 66%

29,2 %

2 25%

Kvinner i % av antall ansatte

38 83%

2021

6 75%

2020

6 100%

Stillingstyper 2021 fordelt på kvinner og menn

2019

ALDER ANSATTE
Ansatte under 30 år - %
Ansatte mellom 30-50 år - %
Ansatte over 50 år - %

9,7%
54,7%
35,6%

BÆREKRAFTSAMBASSADØRER

ALLE ANSATTE

* Inkl. selgere, teknikere, logistikkmedarbeidere.

87 180

2019

FORELDREPERMISJON

- antall måneder

Medarbeider

2020

Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt

Menn

Kvinner

38,9

10,4

53,3

15,7

37,6

3,5

3,5

56,8

19,2

28,5

42

10,5

31,5

12,1

51

22,5

28,5

42

10,5

31,5

37,6

Alle
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7

3

4

16

8

8

Alle

15

7

8

Alle

Alle

GRI-indikatorer: 401-3, 405-1, 405-2

Mellom
30-50 år

Over
50 år -

17 81%

Hvem er her fortsatt etter
12 md

6

Under
30 år

19 59%

Alle

Menn

4 19%

Hvem kom tilbake

7

ALDER OG KJØNN
LEDENDE STILLINGER

13 41%

FORELDREPERMISJON
13

44%

Kvinner

- antall ansatte

Antall personer

56%

0

Totalt

12,1

67%

11

0

Totalt

Ledere
Toppledere

33%

2021

14
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Gjennomført årlig utviklingssamtaler i % av antall ansatte

Utvikling og kompetanse hos
medarbeidere i Lindbak

kollegaer lokalt. Gjennom å lære bort lærer man
selv enda mer.

Digitalt onboardingsprogram for nyansatte
Bærekraftskompentase for alle ansatte

Læring i Lindbak skal være gøy og utviklende.
Derfor endret Lindbak høsten 2021 kursportal til
Motimate som tilbyr interaktiv læring både på PC og
mobil. Kursene lages av flere ulike ressurspersoner
i selskapet som deler av sin spisskompetanse med
resten av organisasjonen.
Bærekraft er viktig i Lindbak, og vi har flere tiltak for
kompetanseheving på dette. En gang i måneden har
vi et faglig tema relatert til bærekraft på våre digitale
allmøter. I tillegg har vi flere e-læringskurs i Motimate
som omhandler bærekraft.
Første halvår av 2021 hadde vi et prosjekt med
Innovasjon Norge der vi skolerte og involverte store
deler av organisasjonen i kunnskapsprosjektet «Fra
lineær til sirkulær forretningsdrift». Flere av deltakerne
i dette prosjektet ble våre bærekraftsambassadører.
Vi har nå egne bærekraftsambassadører på hver
lokasjon, som deltar på workshops sammen og
som har ansvaret for å spre kunnskap videre til sine

Fra og med 1. september i 2021 fikk alle nyansatte
i Lindbak invitasjon til å delta på nasjonal digital
onboarding. Dette innebærer ukentlige digitale
sesjoner på Teams (totalt 8 sesjoner) med de ulike
lederne av våre fagområder og stabsfunksjoner.
Her har vi en blanding av faglig innhold og
gruppediskusjoner. I tillegg til å bli kjent med våre
verdier, kultur, organisasjon, produkter og tjenester,
blir de nyansatte kjent med hverandre på tvers av
geografisk tilhørighet og fagområder.

Kompetanseheving for salgskonsulenter

I Lindbak har vi en egen «Kremmerskole» hvor alle
selgere som har vært gjennom digital onboarding
blir invitert til å delta på en todagers samling ved vårt
hovedkontor i Trondheim.
Tema for Kremmerskolen er:
• Våre mål, verdier og strategi
• Kundeinnsikt og kommunikasjonstrening
• Salgsopplæring
• Forretningsforståelse
• Kultur, samhandling og utviklingsorientert
tankesett

Ansattgrupper
Type og omfang

(medarbeider,
leder eller alle)

2019
Timer eller
antall totalt

2020
Timer eller
antall totalt

2021
Timer eller
antall totalt

E-læring

Medarbeidere

150

1014

786

Kremmerskole

Medarbeidere

208

117

168

Lærlinger

Medarbeidere

2 stk

1 stk

1 stk

75

240

270

Praksisplass og Internship
Interne kurs i sirkulær omstilling

Alle

Interne kurs i digital omstilling

Alle

460

374

Fagsamlinger, -messer, -dager

Alle

1953

1374

Nyansattprogram

Alle

Arbeidstrening
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2020 - 56,6 %

2019 - 77,5 %

• Kultur og langsiktige verdier
• Trygghet og soliditet
• Kommunikasjon og inkludering
• Personlig utvikling

Friske medarbeidere

Utviklingssamtaler fordelt i
prosent på stilling og kjønn:
Toppledelse/konsernledelse
Lederstilling
Administrasjon & kundeservice

• Balanse mellom arbeid og fritid
• Inkluderende og mangfoldig
arbeidsmiljø, godt tilrettelagt
for å løse arbeidsoppgavene
• Klimaundersøkelse og 		
medarbeidertilfredshet

100 %
51 %
100 %

Øvrig

60 %

Logistikk/Innkjøp

79 %

Selger

86 %

Tekniker/Service/IT

89 %

Kvinner

84 %

Menn

78 %

Kunnskapsrike medarbeidere
• Service og kundefokus
• Forretningsforståelse
• Riktig faglig kompetanse knyttet
til rolle
• Ha kjennskap til prosesser hos
produsenter og samarbeidspartner

Skreddersydd kompetanseheving

TABELL: ANTALL TIMER TRENING

Mellomlederprogram

82,5 %

Motiverte og engasjerte
medarbeidere

Ledere

1273

750

Gjennom Lindbak sitt HRM-system Simployer har
vi implementert kompetansekartlegging basert
på stillingstitler og roller i organisasjonen. Her
kan den ansatte gjøre en egen evaluering av sin
egen kompetanse, samtidig som leder også setter
kompetansenivå på sin medarbeider. Ut fra dette
kompetansekartet ser man både på et individuelt,
avdelings- og organisasjonsnivå hvor det trengs
kompetanseløft. Her kobles HR på for å tilrettelegge
skreddersydd opplæring, enten internt eller eksternt.
Vi har ikke fastsatte omstillingsprogrammer ved
pensjon eller permittering, men ivaretar hver enkelt
ansatt med individuell dialog.

Lokal kompetanseheving

300

I tillegg til det nasjonale fokuset på kompetanseløft,
finnes det en rekke lokale tiltak som omhandler
opplæring av produkter, tjenester og leverandører.
I Lindbak tenker vi at lokalt er smart, også i
kompetansesammenheng, og applauderer
avdelingsledere som setter i gang lokale
tiltak for kompetanseheving.

752

Fagspesifikk kompetanseheving

3805

120

GRI-indikatorer: 404-1, 404-2, 404-3

Våre ansatte deltar på relevante fagseminarer
og messer med våre leverandører og
samarbeidspartnere. På interiørsiden deltok

mange ansatte på Designers Saturday, mens på
teknologisiden hadde man bl.a. en egen kaffesamling
for teknikere hvor vi inviterte inn våre leverandører
for å lære oss mer om kaffemaskinene og om
bærekraftig kaffeproduksjon.

Tilbakemeldingskultur

Sentralt i vår strategi er det et fokus på å gi hverandre
tilbakemeldinger. Den årlige medarbeidersamtalen
skjer nå gjennom HRM-verktøyet Simployer, og et
økt fokus på viktigheten av tilbakemeldinger ga en
markant økning i gjennomføringsprosent.
Vi satte også i 2021 et økt fokus på regelmessige 1:1
samtaler mellom leder og ansatt. Dette er en uformell
samtale som skal fremme ansattes engasjement og
skape gode relasjoner på tvers. 1:1 samtaler er en
viktig arena der leder og medarbeider gir
hverandre tilbakemeldinger.
I 2021 startet vi også en prosess for å velge ny
leverandør av medarbeiderundersøkelser. Den årlige
medarbeiderundersøkelsen gir ikke et godt bilde av
engasjement i sanntid og vi ønsker nå å gå over til
pulsmålinger som er hyppigere undersøkelser på
trivsel og engasjement i selskapet. Noe som gjør
det lettere å agere raskere og skape et fokus
på kontinuerlig utvikling.
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Etterlevelse av lover og standarder for
arbeidsmiljø og ansattes helse og sikkerhet
Hvorfor er temaet vesentlig?

HMS

Det er en selvfølge at alle ansatte skal ha en trygg
og sikker arbeidsplass hos Lindbak. Etterlevelse
av arbeidsmiljøloven og andre lover og standarder
har alltid vært viktig for oss. Temaet er vesentlig
for Lindbak fordi vi ønsker å være en god og
attraktiv arbeidsgiver som ivaretar fysisk og
mental helse for våre ansatte.

HMS er et lederansvar på
alle nivå i organisasjonen,
HMS-relaterte problemer
løses løpende på
lavest mulig nivå.
Den enkelte leder har
ansvar for oppfølging
og gjennomføring
av HMS-tiltak.

I en prosjekt- og sesongbasert bransje som vår
er det i perioder behov for å leie inn midlertidig
ansatte og tilkallingsvikarer. Dette gjelder i
sommerferien og i noen hektiske måneder rett
før årsskiftet. Typisk innleie i Lindbak er lager- og
logistikkmedarbeidere, da mange prosjekter krever
midlertidig arbeidskraft til kjøring og montering.
I 2021 hadde vi 43 midlertidig ansatte, 10
kvinner og 33 menn. Disse registreres både
i lønns- og personalsystemet vårt. Nivået av
tilkallingsvikarer øker i ferieperioder, men skiller
seg ikke ut fra foregående år. Når bransjen er
preget av sesongbaserte svingninger gjelder
det å se på mulige positive påvirkninger denne
utfordringen gir. Samarbeid med aktører innen
arbeidsmarkedstiltak er en måte vi kan snu en
negativ påvirkning til en positiv.

Vårt ansvar og våre retningslinjer

Lindbak har sin egen personalhåndbok og
følger norsk arbeidsmiljølov. Vi har gode
innarbeidede HMS-rutiner, et arbeidsmiljøutvalg,
hovedverneombud og egne verneombud på
alle større lokasjoner.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller
kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjoner er finansiert gjennom innbetalinger til
forsikringsselskap. Alle medarbeidere deltar også i
omfattende personalforsikringsordninger. Lindbak
har gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring,
fritidsskadeforsikring, reiseforsikring og
bedriftsgruppeliv. Det fastsettes og rapporteres på
mål om sykefravær, uføre, personskader
eller nestenulykker.
Vi setter ansattes engasjement og trivsel høyt
på agendaen. Ergonomisk riktige arbeidsplasser,
trivselsskapende omgivelser, og velferdsordninger
som kantine er viktige faktorer for å skape en
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H1 = Antall personskader
med fravær
H2 = Antall personskader
med fravær, behov for
medisinsk behandling eller
arbeidsbegrensning

ramme for trivsel, sikkerhet og effektivitet. Gjennom
sensorteknologi har vi nå også mulighet til å måle
kvaliteten på det fysiske arbeidsmiljøet.
I Lindbak oppfordrer vi medarbeidere som får
kunnskap om kritikkverdige forhold i bedriften til
å varsle om det. Varsling kan skje til overordnet,
til øverste ledelse, arbeidsmiljøutvalget eller til
selskapets revisor. HMS-avvik kan være:
•
•
•
•
•
•

Personskader
Materielle skader
Skader på miljø
Nestenulykker
Brann
Brudd på lover/forskrifter/retningslinjer.

Skjema for HMS-avvik ligger på vårt intranett.
Vi opplever at det ikke meldes inn mange avvik og
dette er et område vi ønsker å få større forståelse for.
Et av mulige tiltak som vurderes er å få på plass en
digital løsning som gir mulighet for anonym varsling i
tråd med EUs «whistleblowing» direktiv.

GRI-indikatorer: 3-3, 2-8, 2-26, 401-2

Måling og evaluering av arbeidet vårt

Lindbak har i generasjoner hatt fokus på å være en redelig arbeidsgiver,
og setter interne medarbeiderundersøkelser høyt i prioritering. Vi bruker
medarbeiderundersøkelsen til å måle om folk trives og kan anbefale Lindbak
som arbeidsgiver. Lindbak har opplevd en sterk vekst i antall ansatte over flere
år, vi har fått kontorer på stadig flere lokasjoner, og dette har skapt et behov
for å formalisere og systematisere oppfølgingen av de ansatte. Gjennom å
digitalisere HR og innføre HRM-systemet Simployer har vi fått bedre innsikt
i arbeidsstokken vår. Blant annet hvem som er fast ansatt, hvem jobber
deltid og hvem er innleid. Dette gjør det enklere å skaffe et øyeblikksbilde av
organisasjonen i sanntid. Overgang til pulsmåling i 2022 gjør at vi kan sende
ut målrettede spørsmål til grupperinger i organisasjonen. Innsikt i hvordan
våre medarbeidere har det i sanntid gjør det enklere å skape tettere dialog og
iverksette gode tiltak raskere.

Kommunikasjon rundt temaet

Bærekraftsrapporten er en naturlig kanal for kommunikasjon og rapportering,
så vel som gjennom AMU internt. Internt er HR en støttespiller for både
ledere og ansatte i å navigere i landskapet rundt arbeidsmiljølov og ansattes
rettigheter og plikter. Informasjon til de ansatte kommuniseres på vårt
Intranett og gjennom vår personalhåndbok og kulturhåndbok.
Vi har også egne e-læringskurs om HMS i Lindbak. Fra 2022 beskriver vi også
temaet i Etisk Handel-rapporten vår.

TABELL: HELSE OG SIKKERHET
2019

2020

2021

Korttidsfravær

1,21 %

1,21 %

1,31 %

Langtidsfravær

5,02 %

5,64 %

4,67 %

Fravær på grunn av syke barn

0,36 %

0,33 %

0,2 %

Summert sykefravær i % av disponible timer

6,59 %

7,19 %

6,18 %

Antall rapporterte skader - H1

3

3

0

Antall rapporterte skader - H2

0

0

1

Antall rapporterte nestenulykker hos ansatte

0

0

0

Registrerte arbeidsrelaterte dødsfall

0

0

0

LINDBAK // 33

TABELLER: NYANSETTELSER OG TURNOVER
Nyansatte i % 2021

Totalt

Antall menn

Menn i %

Antall kvinner

Kvinner i %

Under 30 år (%)

9

3

33 %

6

67 %

30 - 50 år (%)

28

18

64 %

10

36 %

Over 50 år (%)

12

10

83 %

2

17 %

Under 30 år (%)

6

4

67 %

2

33 %

30 - 50 år (%)

24

16

67 %

8

33 %

Over 50 år (%)

2

1

50 %

1

50 %

Under 30 år (%)

12

10

83,0 %

2

17,0 %

30 - 50 år (%)

24

19

79,0 %

5

21,0 %

Over 50 år (%)

5

3

60,0 %

2

40,0 %

Nyansatte i % 2020

Nyansatte i % 2019

Fra 2021 er antall ansatte de som er ansatt pr 31.12.2021.
I fjorårets rapport inkluderte tallet på alle ansatte også de som hadde sluttet i rapporteringsåret.

Turnover i % 2021

Totalt

Antall menn

Menn i %

Antall kvinner

Kvinner i %

Under 30 år (%)

2

2

100 %

0

0

30 - 50 år (%)

24

18

75 %

6

25 %

Over 50 år (%)

4

4

100 %

0

0

Under 30 år (%)

3

1

33 %

2

67 %

30 - 50 år (%)

7

5

71 %

2

29 %

Over 50 år (%)

7

4

57 %

3

43 %

Under 30 år (%)

2

2

100 %

0

0%

30 - 50 år (%)

11

9

82 %

2

18 %

Over 50 år (%)

5

2

40 %

3

60 %

Turnover i % 2020

Turnover i % 2019

34 // LINDBAK

GRI-indikatorer: 401-1

We make it work. At work
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på norske arbeidsplasser. Dette er en visjon
som forplikter og som er rotfestet i konsernets
strategiske retningslinjer og tiltak. For Lindbak
vil det si at det blant annet er lagt retningslinjer
knyttet til kompetanseheving, salg av sirkulære
tjenester og valg av iboende mer
miljøvennlige produkter.

VÅRE MÅLSETNINGER:
ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

Vi skal tilbyr produkter fra
produsenter som innfrir våre
kunders krav, og utfordre våre
leverandører på sertifikater og
merking. Vi skal følge opp EPDmerking, med mål om å redusere
CO2-avtrykket på solgte produkter
med 10 % innen 2 år.
Målet er videre å øke antall solgte
produkter med miljømerking type
1 med 10 % innen 2 år.
STOPPE
KLIMAENDRINGENE

Lindbak vil bidra, både direkte
og gjennom påvirkning av våre
interessenter, til å redusere utslipp
for at temperaturøkningene
begrenses i tråd med
Parisavtalens mål. Dette følger
iblant annet opp gjennom:
•

•

Obligatorisk skolering
på bærekraft gjennom
Akademiet – med egen
modul for produktmerking
Skolering av sirkulære
rådgivere og bærekraftsambassadører på alle våre
lokasjoner.

Produktdesign, materialbruk
og sirkularitet
Bærekraftsmål 12 «Ansvarlig produksjon og forbruk» er et
av Lindbaks prioriterte bærekraftsmål. Vi skal bidra til at
kundene tar grønnere og smartere valg.
Hvorfor er temaet vesentlig?

Vesentlighetsanalysen gjort i 2020 understreker at Lindbaks arbeid
og mål med å sikre ansvarlig forbruk og produksjon er noe av de
viktigste direkte bidragene vi kan gjøre. Både interne og eksterne
interessenter mente at dette arbeidet blir viktigere fremover, og våre
kunder setter stadig høyere krav og forventninger til bedre sirkulære
forretningsmodeller som bidrar til mer ansvarlig forbruk og
lavere CO2-avtrykk.
Lindbak ønsker, som markedet for øvrig, en større grad av gjenbruk og
sirkularitet av produktene til kontoret. Dette gjelder alle produkter til
kontoret som ikke er en forbruksvare, som for eksempel kaffebønner
og toner til kopimaskiner. Dersom Lindbak som en toneangivende aktør
innen kontoret ikke klarer å legge til rette for økt grad av sirkularitet, vil
ikke Lindbak gjøre sitt for å legge til rette for en
mer bærekraftig utvikling.

Lindbak har som ambisjon å tilby tjenester som
understøtter bærekraftsvisjonen og strategien.
I 2021 kjørte vi derfor første halvår en bred
mobilisering- og involveringsprosess med mål
om ta større steg fra en lineær til en sirkulær
forretningsmodell. I løpet av 2021 økte de
totale tjenestene knyttet til våre Smidig Kontor
tjenester med 30 % og på den måten sørget for
at flere produkter har blitt gjenbrukt eller sørget
for at kundene våre har valgt mer miljøvennlige.
Lindbak har også påbegynt spesialisert
kompetanseheving for å sertifisere våre egne
sirkulære rådgivere for å sikre at vi i enda større
grad fokuserer på å hjelpe kundene våre
med sine bærekraftsarbeid.

Måling og evaluering av arbeidet vårt

Lindbak har per nå ikke satt noen definerte tall
på KPI’er for å måle på effekten av vårt arbeid
knyttet til materialbruk annet enn at vi jobber for
å øke andel tjenester knyttet til Smidig Kontor og
øke andelen av solgte produkter som har
EPD og miljømerker.
Vi jobber kontinuerlig for å utarbeide KPI’er som
understøtter handlingene våre på materialbruk
og etter hvert som produsentene klarer å gi oss
dokumentasjon vil vi komme nærmere
disse målene.

Med en smidig flytteprosess og fleksible
leieløsninger ble Lindbak en totalleverandør:

Skann QR-koden for å
se filmen fra prosjektet.

Basert på arbeidet med Smidig Kontor og den
generelle kompetanseplanen til medarbeiderne
i selskapet utvikler Lindbak interne kurs som
medarbeidere skal gjennomgå.
I tillegg gjennomføres det temaspesifikke
kompetanseløft på de forskjellige tjenestene
med jevne mellomrom for å løfte det
interne kompetansenivået.

Vårt ansvar og våre retningslinjer

Våre kunder og samarbeidspartnere blir
løpende informert om våre tjenester og vårt
fokus på materialbruk og sirkularitet gjennom
presentasjoner, sosiale medier og utsendelser
av våre bærekraftsrapporter.

GRI-indikatorer: 3-3

I de midlertidige lokalene sørget vi for at ITløsningene var raskt oppe å stå og lokalet ble
innredet med brukte RE-varer fra lager slik at
kunden hadde mulighet til å investere i helhetlige
løsinnger i sine nye lokaler.

Kommunikasjon rundt temaet

Riktige valg knyttet til design, material og tjenester og løsninger knyttet
til gjenbruk er avgjørende for å gå fra en lineær forretningsmodell til en
sirkulær modell. Dette er en definert målsetning
i bærekraftstrategien vår.
Visjonen til Lindbak er å skape arbeidsplasser som bidrar til effektivitet
og trivsel hos kundene våre. Denne trivselen og effektiviteten skal igjen
bidra til mer fornøyde kollegaer og økt produktivitet. Videre sier vår
bærekraftsvisjon at vi ønsker å bidra til å skape en bærekraftig fremtid

Som nyoppstartet firma hadde Advokat LAG
behov å få på plass alt av møbler, IT og utstyr til
både midlertidige og nye lokaler på en smidig
og rask måte.
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Det mangler i dag en samlet bransjeoversikt over
alle EPD-deklarerte og type 1-merkede produkter.
Det er en tidskrevende prosess å digitalisere og
videre rapportere på dette. Lindbak har de siste
årene jobbet opp en digital produktbank på de 20 %
av produktene som vi anslår står for 80 %
av vår omsetning.
Et resultat av arbeidet som ble påbegynt i 2021 var
oppgradering av filter på Lindbak.no der forbrukerne
kunne navigere på både type miljødokumentasjon,
egenskaper som for eksempel GRØNT VALG. Målet
er å styrke dette digitaliseringsarbeidet
ytterligere i 2022.

GRØNT VALG
TYPE 1 SERTIFISERTE PRODUKTER

Vårt mål er å gjøre det enkelt
å handle bærekraftig. Lindbak
har klassifisert produkter med
miljøsertisering av type 1
som et GRØNT VALG.
Merker med type 1
dokumentasjon er Svanen,
EU Ecolabel, Blå Engel eller
Möbelfakta. Mer informasjon
om GRØNT VALG og type 1
dokumentasjon finner du på
Lindbak.no.

Salgspraksis og produktmerking
Hvorfor er temaet vesentlig?

Bærekraft for oss i Lindbak handler om å legge til rette for miljøvennlige
valg, gjennom å arbeide for at produkter og tjenester vi tilbyr skal føre til
stadig mindre fotavtrykk fra vår virksomhet.
Troverdig miljødokumentasjon og tilhørende standarder skal gjøre
innkjøpere og forbrukere i stand til å ta miljøvennlige valg tryggere, raskere
og smartere. De skal også gi produsentene og leverandørene kompass å
navigere etter for best mulig å innrette sine virksomheter
i bærekraftig retning.
Historisk har det vært utfordrende og tidkrevende å få nok oversikt og
kunnskap hva som er de mest miljøvennlige valgene. Her ønsker Lindbak
å være en veiviser som gjennom kunnskapsdeling og produktmerking
løfter både kunder, leverandører og våre samarbeidspartneres mot
mer bærekraftige innkjøp.

Vårt ansvar og våre retningslinjer

For å sikre at de nye produktene vi selger er så miljøvennlige som
mulig har vi i 2021 igangsatt et arbeid med å klassifisere og sortere alle
produktene og produkttypene etter EPD-verdier. På denne måten gir vi
selgerne våre, og våre kunder, et bedre beslutningsgrunnlag.

I tillegg lanserte vi i 2021
et nytt og bedre filter på
nettbutikken slik at det er enkelt
å finne produkter med ulike
miljø- og kvalitetsegenskaper.
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EPD (Environmental Product Declaration) er en måte å standardisere og
systematisere tall for ulike miljø- og klimaparametere på en objektiv måte,
slik som CO2-ekvivalenter, energiforbruk og resirkulerte materialer. Tallene
brukes til å gi en forståelse av hvilken miljøbelastning et produkt gir.
Deklarasjonen er iht. ISO 14025 standard.
I tillegg til fokus på EPD-deklarerte produkter jobber vi parallelt med å øke
andelen solgte produkter med miljømerker som kvalifiseres som type
1. Disse merkene er Svanemerket, EU Ecolabel, Svensk möbelfakta og
Blå Engel. Felles for disse merkene er at de utvikles iht. standarden ISO
14024. Vi har laget samlebenevnelsen GRØNT VALG for type 1 merker for
å gjøre det enda enklere å navigere for alle som er
involvert i innkjøpsprosesser.

GRI-indikatorer: 3-3, 417-1

Som en del av tjenestene under LINDBAK Smidig
Kontor fikk kundene våre mulighet til å handle
brukte møbler via Lindbak.no andre halvår 2021.
Gjenbruksproduktene har varemerket Lindbak:RE.
Videre har vi satt krav om at alle kaffeingredienser
skal være klimanøytrale og der vi kun selger utstyr
med energilabel AA. Dette opplyser vi om både på
tilbudsbrev, produktkataloger og på nettside.

Måling og evaluering av arbeidet vårt

Lindbak som mål å redusere CO2-avtrykket på
solgte produkter med 10 % innen 2022, og samtidig
også øke andelen solgte produkter kategorisert
som GRØNT VALG med 10 % årlig.

Bjørn Reidar Lehn er logistikkansvarlig i Trondheim
og bærekraftsambassadør i Lindbak. I tett samarbeid
med Stine Geving og andre bærekraftsambassadører
har han jobbet med utvikling og pilotering
av sirkulære løsninger.
Salg av brukte møbler via egen netthandelsplattform er et resultat av utviklingsarbeidet som ble
gjort i 2021. Vi har varemerket disse produktene
som Lindbak:RE-produkter.

Skann QR-koden
for å se filmen.

Vi byttet ERP system i 2021 og rapportering er
derfor planlagt fra og med 2022.

Kommunisering av temaet

Det ble i 2021 gjennomført interne allmøter og
kunnskapsløft til hele organisasjonen på EPD
deklarasjoner og Miljømerking type 1/GRØNT VALG.
Videre ble det også utviklet et e-læringskurs
om miljødokumentasjon.
Vi har også publisert innhold om temaet på
lindbak.no, og delt dette i egne kanaler med mål
om å løfte kunnskapen om både miljøsystem, EPD
deklarasjon, tekniske standarder og miljømerking
type 1 og kunnskapsløft om bærekraft og grønne
valg er naturlige agendapunkt i kundemøter.
Vi har også delt kunnskap om grønne produktvalg
i ulike lokale forum og for andre bransjeaktører. Vi
har i tillegg deltatt i bransjeforum som
bl.a. EPD Norge.
Vi markerte 14. oktober 2021 Verdens
miljømerkedag, og Green Friday 27. november
som et alternativ til Black Friday der vi oppfordret
kundene våre til å handle brukt.
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Reduksjon av klimautslipp og
avfall - Internt og i verdikjeden

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

VÅRE MÅLSETNINGER:
Lindbak vil vi bidra, både
direkte og gjennom
påvirkning av våre
interessenter, til å
redusere utslipp for at
temperaturøkningene
begrenses i tråd med
Parisavtalens mål.
Dette følger iblant annet
opp gjennom:
•
•

•

•
•

Miljøledelse internt
gjennom Miljøfyrtårn
Mer effektiv transport
og grønnere
transportflåte
(Innen 5 år skal
halve bilparken være
elektrisk eller gå på
biodrivstoff)
Vi skal redusere
drivstofforbruket med
10 % hvert år
Vi skal redusere våre
reiseutslipp med 20 %
Alle våre sjåfører
skal ha opplæring i
lavutslippskjøring

ÅRLIG MILJØFYRTÅRNRAPPORTERING

2021

100%

2020

50%
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Hvorfor er temaet vesentlig?

Bærekraftsmål 13 «Stoppe klimaendringene» er et av Lindbaks prioriterte
bærekraftsmål. Vesentlighetsanalysen gjort i 2020 viste tydelig at
Lindbaks arbeid med å redusere klimaavtrykket er et av de viktigste
miljømessige bidragene vi gjør. Både interne og eksterne interessenter
mente at dette arbeidet blir viktigere fremover, og våre kunder setter
stadig høyere krav til hvordan vi jobber med å redusere klimaavtrykket.
Vi erkjenner at de produktene vi selger, transporten og avfallet som
dette kreerer, og vår egen kontordrift og reisevirksomhet medfører økte
klimagassutslipp og avfallsmengder.

Lindbak har i tråd med LINDBAK Smidig Kontor utført flere
avhendingsprosjekter for kunder. I disse prosjektene står vi
for demontering av inventar ned til minste avfallsfraksjon slik
at det ikke havner som restavfall. Dette gir Lindbak fremover
en økning i sortert avfall, men bidrar til at våre kunder får en
reduksjon i restavfall eller avfall til sortering. En forbedring
av gjenvinningsgraden totalt for våre kunder gir en betydelig
miljøgevinst i forhold til at avfallet leveres usortert.

Vi vil bidra både direkte og indirekte ved å tenke bærekraft i alt vi gjør,
og vi har en klar målsetning om å redusere de påvirkningene vi har i
hele verdikjeden. Vi skal stille høye krav til våre samarbeidspartnere ift.
til deres strategier og retningslinjer knyttet til hvordan de jobber med
klimagassutslipp og avfallshåndtering. Dette er viktige parameter ved
valg av leverandører.

Vårt ansvar og våre retningslinjer

Styret og ledelsen i selskapet har satt tydelige retningslinjer på at det
interne klimaavtrykket reduseres. I tillegg er det lagt tydelige retningslinjer
ut mot salgsledere og organisasjonen at vi skal velge å selge de
produktene som gir minst negativ miljøpåvirkning. Målet er å redusere
CO2-avtrykket på solgte produkter med 10 % innen 2022, og å øke
andelen solgte produkter kategorisert som GRØNT VALG med 10 % årlig.
Å redusere energiforbruket er et prioritert fokus fra og med 2021 og vi
har derfor valgt å sette en standard for felles faktorbruk og derfor også
omregnet klimaregnskap fra tidligere år for å kunne gi et transparent og
korrekt bilde av vårt avtrykk.

GJØVIK/BODØ
Gjøvik og Bodø flyttet i 2020 inn
i BREEAM-sertifiserte bygg.
Tallene viser at snittet på
energiforbruk på disse to
lokasjonene har blitt betydelig
redusert fra 2020 til 2021:

Lindbak har også økt andelen Miljøfyrtårn-sertifiseringer på mindre
driftssteder og rapporterte for 2021 på 20 virksomheter mot 14 i 2019
og 2020. Det betyr i praksis at vi fra og med 2021 nå har inkludert alle 28
driftsenhetene i rapporteringen til Miljøfyrtårn.

60 %

Å velge BREEAM-sertifiserte lokaler og energibesparende løsninger er
prioriterte tiltak for oss. Lindbak Bodø og Lindbak Gjøvik flyttet i 2020 inn
i BREEAM-sertifiserte bygninger. På disse to lokasjonene har dette i år gitt
en reduksjonen i strømforbruket på 60 % sammenlignet med 2020.

I ENERGIFORBRUK
F R A 2020 T I L 2021

Hovedkontoret i Trondheim har i 2021 gjennomgått omfattende
oppussing og modernisering av bygget for å redusere utslipp. Vi har byttet
ut alle vinduer, og vi påbegynte arbeidet med å montere solcellepaneler
for å redusere klimaavtrykket. Dette arbeidet forventer vi skal gi vesentlige
reduksjoner i energiforbruket i 2022.
Det ble også bestilt flere elektriske varebiler i forskjellige modeller som
skal ankomme i 2022.

GRI-indikatorer: 3-3, 305-1, 305-2, 306-1, 306-3

REDUKSJON

SAMLET ENERGIFORBRUK:
2021 - 108 460
2020 - 273 889
2019 - 326 380

Måling og evaluering av arbeidet vårt

Lindbak evaluerer årlig arbeidet med å redusere klimautslipp
og avfall. Til og med 2021 har målet vårt vært å redusere våre
negative påvirkninger, men vi har manglet konkrete og tydelige
måltall. Vi har derfor i flere år jobbet med grunnlagsdata for å få
en bredere og mer dyptgående forståelse for dataene og hva som
påvirker disse. Med bakgrunn i denne forståelsen skal Lindbak i
2022 sette nye mål for utslipp og avfall.
Lindbak har brukt definisjonene for Scope 1 til 3 fra Greenhouse
Gas Corporate Standard (GHG-protokollen) ved utarbeidelsen av
klimaregnskapet for 2021. Disse kriteriene er spesielt utviklet som
et register for utslipp av klimagasser på bedriftsnivå. For å forenkle
og øke synligheten av vår miljøpåvirkning benytter vi fra og med
2021 omregningsfaktorer til Miljøfyrtårnrapporteringen på de fleste
rapporteringspunktene i vårt klimaregnskap. Faktorer er også
omregnet for 2019 og 2020 sine referansetall. Synlig CO2-avtrykk
er dermed høyere enn tidligere års beregninger.
Vi har i 2021 valgt å utvide vår rapportering med GRI 306 for å
tydeliggjøre vår totale avfallspåvirkning. Derfor inkluderer Scope
3 nå alle typer avfallsfraksjoner, mens det for 2019 og 2020 kun
er rapportert inn restavfall til forbrenning. Hovedandelen avfall
kommer fra papir, papp, kartong, EE-avfall og treavfall.

Kommunikasjon rundt temaet

Effektene av våre tiltak og vårt arbeid fremkommer årlig
i vår bærekraftsrapport.
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KLIMAUTSLIPP
2021

Beregnet i tonn CO2e

inkl. avfall (GRI 306)

2,49 tonn
Co2e/million NOK

AVFALL

KLIMAREGNSKAP
2020

2021

SCOPE 1 Direkte utslipp

180,96

263,40

295,68

TONN TOTALT

Drivstoff beregnet per kjøretøy6

180,96

2020: 476,25 tonn
2019: 488,90 tonn

2021

Bensin beregnet fra kjøpte liter (årlig)

38,64

48,18

0,52 tonn

Diesel beregnet fra kjøpte liter (årlig)

224,76

247,50

ekskl. avfall

Co2e/million NOK

2019

0,54 tonn
Co2e/million NOK

SCOPE 2 Indirekte utslipp

98,42

92,59

122,96

Elektrisitet

889,76

55,83

46,25

26,23

36,76

76,50

7

Fjernvarme8

Co2e/million NOK

SCOPE

1 Direkte utslipp
2 Indirekte utslipp
3 Andre indirekte utslipp

FORHOLDSTALL

Utslipp (Scope 1, 2 og 3)/
omsetning.
Lindbak har brukt definisjonene
for Scope 1 til 3 fra Greenhouse
Gas Corporate Standard ved
utarbeidelsen av klimaregnskapet
for 2021. Kriteriene er offentlig
tilgjengelig på ghgprotocol.org.
Fra og med 2021 rapporterer vi
både på GRI 305 og GRI 306.
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Vi hjelper våre kunder å
redusere sine klimaavtrykk
Da Folkeinvest flyttet inn i nye
lokaler var gjenbruk, kvalitet og
en hybrid arbeidsplass
viktige faktorer.

Fjernkjøling

0,17

Elektrisitet (Personbil/Varebil)

0,04

Lindbak ble valgt som partner på
møbel-, kaffe- og MFP-løsninger,
og leveranse av flere tjenester
innen konseptet Smidig kontor.
På bildet er et redesignet
møteromsbord fra Aarsland som
er delt i to.

2020

0,55 tonn

401,26

2019

SCOPE 3 Andre utslipp

272,89

181,75

2071,49

Km-godtgjørelse fossile kjøretøy9

118,17

99,60

48,48

Flyreiser10

88,35

41,18

20,65

Utgående frakt, underleverandører11

18,32

6,42

6,04

Restavfall til forbrenning12

48,05

34,55

23,70

Restavfall til ettersortering12

1,94

Organisk avfall (matavfall mm)12

0,07

Treavfall12

109,26

Papir, papp og kartong12

1536,90

Metall (ikke emballasje)12

0,92

Glass- og metallemballasje12

0,00

Plast12

4,95

Møbler og inventar12

2,22

EE-avfall12

316,35

Masser og uorganisk materiale12

0,00

Farlig avfall12

0,00

SUM (EKSKL. AVFALL GRI 306)
SUM (INKL. AVFALL GRI 306)

552,27

537,74

517,52
2490,14

GRI-indikatorer: 305-1, 305-2, 306-1, 306-3

6. 2019 og 2020: Aggregert fra beregning med utslippskoeffisienter i
gram CO2/km oppgitt for hvert enkelt kjøretøy, samt kilometerstand
per 31.12.2019 og 31.12.2020.
2020/2021: Beregnet ut ifra kjøpt mengde liter diesel og bensin hentet
fra Lindbaks Miljøfyrtårn-rapportering.
Utslippsfaktor: Miljødirektoratet for 2019/20, Miljøfyrtårn for 2021.
7. Forbruk per lokasjon er hentet fra Lindbaks Miljøfyrtårn-rapportering.
Utslippsfaktor: Miljøfyrtårn for 2019/20/21.
8. Forbruk per lokasjon er hentet fra Lindbaks Miljøfyrtårn-rapportering.
Utslippsfaktor: Miljøfyrtårn for 2019/20/21.

17,3 %
RESTAVFALL
69,32 tonn

2020: 62,85 tonn
2019: 87,40 tonn

82,6 %
GJENVUNNET AVFALL
331,46 tonn

2020: 413,40 tonn
2019: 399,50 tonn

9. Inkluderer en mindre andel fast bilgodtgjørelse, hvor antall kilometer
er estimert med et snittbeløp per kilometer på kr 4,02 basert på
øvrig kilometergodtgjørelse. Utslippsfaktor: Miljødirektoratet, med
en forutsetning om 50 % bensin og 50 % diesel og et gjennomsnittlig
forbruk på 0,6 liter per kilometer.
10. Aggregert fra kilo CO2 per flyreise fra TRAVELNET Reisevarehuset.
11. Lindbak står selv for mye av utgående frakt, men benytter også
underleverandører. Bring står for om lag halvparten av den utgående
frakten hvor underleverandører benyttes. Lindbak mottar presise
tall på CO2-utslipp per forsendelse fra Bring, som i 2020 utgjorde
totalt 3,21 tonn CO2 for alle forsendelser gjennom Bring. Lindbak
har for 2020 ikke tilsvarende tall fra andre kontraktører, og har ved
beregningen lagt til grunn at Brings andel for 2020 utgjorde 50 %.
12. Avfall per lokasjon er hentet fra Lindbaks Miljøfyrtårn-rapportering.
Utslippsfaktor: Miljøfyrtårn.

0,1 %
FARLIG AVFALL
0,489 tonn

2020: 0,00 tonn
2019: 2,00 tonn
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INSTITUSJONER

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Pir Cowork i Ålesund har sett verdien av å
handle fra norske og lokale leverandører.

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

Forretningsetikk, leverandørkontroll og menneskerettigheter

Skann QR_koden og les mer om prosjektet.

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

VÅRE MÅLSETNINGER:
Lindbak jobber med oppfølging
av leverandørkjeden ned
til tredje nivå fra egen
organisasjon gjennom:
•

Å følge Etisk Handel Norge
sin veiledning for egen
innsats for etisk handel

•

Oppfølging av at
arbeidstageres rettigheter
er ivaretatt i henhold til
ILO-konvensjoner

•

Få leverandørkjedekart
fra produsentene, og
foretarisikovurdering ut ifra
leverandørkjedekartene
(ITUC)

Hvorfor er temaet vesentlig?

Bærekraftsmål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst», som er tett
knyttet til flere av de mest vesentlige emnene i vesentlighetsanalysen,
er et av Lindbaks prioriterte bærekraftsmål. Lindbak er et familieselskap
som har hatt forretningsdrift gjennom flere generasjoner. Selskapet har
et evighetsperspektiv og sunn forretningsetikk er et vesentlig punkt i
utviklingen av selskapet. Gjennom et kontinuerlig fokus på forretningsetikk
og sammenfallende konkurransefremmende adferd vil Lindbak ha en
positiv påvirkning både direkte i markedet og i lokalsamfunnene Lindbak er
representert i. Det gjelder også indirekte gjennom hvordan vi påvirker våre
partnere og setter krav til leverandørkjeden.
Produktene vi i Lindbak selger utgjør en mulighet for negativ påvirkning, både
på miljø og sosiale forhold. Vi opplever også økte forventninger og krav til
høye etiske standarder fra våre kunder. Produktene som formidles av Lindbak
produseres av eksterne produsenter.
Negativ påvirkning kan være at noen av produktene vi selger kan ha
komponenter produsert en plass hvor arbeidstagers rettigheter ikke er i tråd
med våre retningslinjer. Negativ påvirkning kan også være utslipp knyttet til
transport. Samtidig ser vi at vi gjennom selskapets fokus på å jobbe tett med
bærekraftig utvikling kan være med å påvirke i positiv retning. Eksempelvis har
selskapets arbeid med å påvirke produsentene til å sertifisere seg og utvikle
EPD på produktene de produserer endret hvordan flere produsenter jobber.

Norske møbelprodusenter går i
spissen for bærekraftig produksjon.
Skann QR-koden og les mer om
hvorfor vi mener lokalt er smart.

Vårt ansvar og våre retningslinjer

Lindbak ble medlem av
Etisk Handel Norge (EHN)
i 2020. EHN validerer våre
egne etiske retningslinjer, og
retningslinjene vi formidler
til våre samarbeidspartnere
og produsentene. Våre etiske
retningslinjer finner du på
lindbak.no på norsk og engelsk.
Skann QR-koden for å lese vår
Etisk handel-rapport 2021.

Lindbak har som målsetting at vårt selskap skal kjennetegnes ved høy etisk
standard og et godt omdømme. For å lykkes med dette har vi utarbeidet etiske
retningslinjer som skal bidra til bevisstgjøring og etterlevelse av disse skal
være godt kjent i organisasjonen. FN sitt særorgan ILO og konvensjonene
disse utarbeider danner grunnlaget for våre etiske retningslinjer, som er
nedtegnet i vår personalhåndbok. Retningslinjene integreres fortløpende
og er førende i alt strategiarbeid, styrearbeid og i operasjonelle møter. Alle
ansatte får kursing i tematikken via kursportalen vår, og det er også et tema på
onboardingsprogrammet til nyansatte.
Det er viktig for Lindbak at også våre samarbeidspartnere og produsenter
er kjent med de etiske retningslinjer som gjelder for oss. Hver produsent må
årlig, eller når våre kunder krever det, bekrefte at de etiske retningslinjene
er fulgt. Vi setter også søkelys på at våre underleverandører agerer i tråd
med våre retningslinjer og våre leverandører må dermed årlig fylle ut
egenerklæringsskjema for at vi kan sikre dette. Lindbak foretar i tillegg årlige
undersøkelser i leverandørkjedene til produsentene for å avdekke om det
foreligger brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos
produsenten eller hos produsentens underleverandører for produksjonsstedets
underleverandører i første ledd.
Lindbak har et fokus på å handle lokalt dersom mulig. Dermed er en stor del
av det totale volumet til Lindbak innkjøpt av norske produsenter som har gode
rutiner og som igjen har en tydelige profil og vurderinger knyttet
til bærekraftig utvikling.
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GRI-indikatorer: 3-3, 2-23, 2-24, 204-1

FORDELING AV KJØP FRA NORSKE OG INTERNASJONALE LEVERANDØRER

NO

INT

I beregningene for 2019-2021 er det kun brukt data fra leverandører med kjøp over 1 mill. NOK, fordelt i prosent
mellom norske og internasjonale leverandører.

TOTALT

INTERIØR

TEKNOLOGI

41 %
59 %

33 %
67 %

85 %
15 %

2020 - 51 % norske / 49 % internasjonale
2019 - 53 % norske / 47 % internasjonale

2020 - 62 % norske / 38 % internasjonale
2019 - 68 % norske / 32 % internasjonale

2020 - 7 % norske / 93 % internasjonale
2019 - 2 % norske / 98 % internasjonale
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Identifiserte land innenfor
relevante områder med
høy produksjon og/eller
høy risiko:
KAFFE
Kina, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, India, Mexico,
Elfenbenskysten
MEIERIPRODUKT
Kina, Colombia, Ecuador, India,
Mexico, Marocco, Nigeria,
Pakistan
KAKAO
Ecuador, Ghana, Mexico,
Nigeria, Elfenbenskysten
SUKKER
Australia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala,
india, Malaysia, Mexico,
Pakistand, USA

Sertifiseringer som tillates på
kaffe er Rainforest Alliance
(RA), UTZ og Fairtrade (FT).
Alle forbyr de verste formene for
barnearbeid i henhold til ILO.
UTZ krever også at deltakende
selskaper sørger for tilgang
til utdanning for barn (UTZsertifisert (2016).
Fairtrade (FT) krever i tillegg
betaling av Fairtrade-premie
(sosial premie) av kaffekjøpere
til produsent kooperativer
eller plantasjearbeidere, for
investering i lokal sosial
utvikling, og de samarbeider
med nasjonale myndigheter og
partnere for å bygge skoler.
Les mer om kaffesertifiseringer
på lindbak.no.

Code of Conduct for etisk handel

Lindbak har utviklet en egen Code of Conduct13 for bærekraftig
forretningspraksis. Denne angir prinsipper på følgende 13 områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98,
135 og 154
Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr.
138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs
kvinnediskrimineringskonvensjon)
Brutal behandling (menneskerettighets- erklæringen/UDRH)
Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
Regulære ansettelser
Marginaliserte befolkningsgrupper
Miljø
Korrupsjon
Dyrevelferd

Risikoanalyser

Lindbak foretar risikoanalyser i leverandørkjedene for å undersøke
hvilke vilkår for arbeidstakerrettigheter og/eller fare for barnearbeid og
tvangsarbeid som foreligger in utviklingene av produktene. Risikoanalysen
bygger på ulike undersøkelser og indekser som måler ulike lands innsats
i forhold til etisk arbeid. En av undersøkelsene Lindbak aktivt bruker er
International Trade Union Confederations (ITCU) globale undersøkelse,
som blant annet gir indikasjoner på hvor gode ulike lands myndigheter er
på å respekter ILOs åtte kjernekonvensjoner.
Ved å vurdere indeksene og sammenligne med leverandørkjedekartenes
aktører, kan vi registrere de produsentene som ligger i land med fare
for brudd på rettigheter. Produktene gis så en score ut ifra poengscore i
indeksene. Hvis en produsent har produkter hvor det er en vesentlig fare
for brudd på rettigheter vil denne produsenten få rettet en forespørsel
om redegjørelse for forholdene. Ved første henvendelse vil forespørselen
gjelde redegjørelse.
Hvis redegjørelsen ikke viser tilfredsstillende forhold, vil produsenten bli
gitt en frist for å dokumentere at forholdene utbedres, eller rapporteres
tilfredsstillende. Hvis tilfredsstillende dokumentasjon eller retting av
forhold ikke rettes vil produktet eller i verste fall produsenten til slutt tas ut
av vår portefølje.
I 2021 har Lindbak for første gang også rapportert i tråd med
retningslinjene til Etisk Handel Norge (EHN) etter at vi i 2020 ble medlem i
EHN. I forbindelse med denne rapporteringen har vi inkludert en screening
av våre leverandører på sosiale kriterium.
Vi har identifisert kaffeproduksjon som et område hvor det er signifikant
sannsynlighet for at det kan forekomme barnearbeid. Vi setter derfor
strenge krav til våre leverandører av kaffe hvor det kun tillates kaffe som
er sertifisert av tredjepart for å sikre at det ikke benyttes barnearbeid
i produksjonen. Lindbak sine selge og teknikere bli opplært til å velge
det som gir høyest grad av bærekraft og hensyn til barnearbeid og
tilrettelegging for barns velferd gjennom bl.a. utdanning for barn. Lindbak
har i 2021 tatt inn én ny leverandør av kaffeprodukter.

Denne leverandøren har blitt gjennomgått ift. Lindbak sine miljøog etiske krav. Leverandøren er både medlem at Etisk Handel Norge,
jobber aktivt med denne problematikken i sin produksjon og har i
tillegg tredjepartssertifisert miljø- og etikksertifikat på
alle sine produkter.
De leverandørene vi har vurdert på sosiale forhold er noen av de
største nordiske interiørprodusentene og de står samlet sett for 57
% av vårt varekjøp fra sentrale leverandører på interiør. Hos to av
produsentene har vi dessverre avdekket negative forhold knyttet
til generell kontroll på egen leverandørkjede og retten til kollektive
forhandlinger i produksjonslandet til komponentene. Lindbak har
utfordret produsentene, med frist ut året, å gi fullstendige rapporter
på avvikene og gjøre rede for manglende informasjon.
Innenfor kaffesegmentet til Lindbak ble alle leverandørene screenet
og det ble funnet 0 faktiske signifikante negative innvirkninger.

Måling og evaluering av arbeidet vårt

Eventuell mulig negativ påvirkning som oppdages gjennom
evaluering av leverandørkjedene, formidles til produsentene det
gjelder. Gjennom årlige rapporteringer til Etisk Handel Norge (EHN)
vil vårt forbedringsarbeid synliggjøres og offentliggjøres på EHN sin
hjemmeside. Hvis negative forhold ikke utbedres er det nødvendig å
gjøre sanksjoner i form av utestengelse av produktet inntil at feil er
rettet. Hvis det er stor risiko for negativ påvirkning, vil vi også sette
produktet i karantene inntil avklaring foreligger. Effekten av vårt arbeid
er at negativ påvirkning utbedres, reduseres eller elimineres. Det vil
alltid være vår intensjon å utvikle og forbedre, og ikke utestenge. En
permanent utestengelse er et tiltak som ikke er utviklende, og det bør
være siste utvei. Alvorlighetsgraden vil uansett måtte vurderes.
Ingen av våre produsenter ble funnet kritikkverdige i 2021.
Undersøkelsene er foretatt på stikkprøvebasis og omfatter våre
største produsenter. Våre offentlige kunder velger hvilke produkter
og produsenter som skal omfattes av analysen.
Vi har ingen offisiell statistikk på om de tiltakene vi iverksetter
har en målbar effekt på forretningsetikken hos Lindbak eller våre
interessenter. Samtidig er vi overbevist om at de tiltakene vi har
iverksatt og kommer til å iverksette skaper progresjon og bedring.
Dette blir nå satt i system for å kunne følge opp tettere og bedre.

Kommunikasjon rundt temaet

VISSTE DU AT:
Lindbak selger Arvid Nordquists
Señoras-kaffe som er laget av
bønner fra kaffeplantasjer som
drives utelukkende av kvinner.
En viktig del av kampen mot
fattigdom er å involvere
kvinner mer i økonomien
og i arbeidsmarkedet.
Når kvinner og jenter kan bidra
på like vilkår som menn og
gutter, øker velstanden til et
samfunn, skriver FN i et
av sine utviklingsmål.

Skann QR-koden
for å lese mer.

Basert på arbeidet med GRI rapporteringen og EHN, utvikler
Lindbak interne kurs som medarbeidere skal gjennomgå. I tillegg
gjennomføres det temaspesifikke kompetanseløft med jevne
mellomrom for å løfte det interne kompetansenivået. Våre kunder og
samarbeidspartnere blir løpende informert gjennom presentasjoner,
sosiale medier og utsendelser av våre bærekraftsrapporter.
Våre bærekraftsrapporter er også lagt inn som link i våre etiske
retningslinjer, etter anbefaling fra EHN. Våre bærekraftsrapporter
formidles også gjennom våre nettsider. Våre etiske retningslinjer
for leverandører ligger tilgjengelig på lindbak.no og er førende
for alle samarbeidspartnere.

13) Code of Conduct: Et sett med regler som skisserer normer, regler og ansvar
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GRI-indikatorer: 2-25, 408-1, 414-1, 414-2

eller riktig praksis.
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Som Action Now-ambassadør og partner
på KBK-stadion har vi innredet en egen
Lindbak-Losje med en tydelig norsk
og bærekraftig profil.
Bærekraftsambassadør Alf Adolfsen og
Arild Bakke har i samarbeid med norske
produsenter som Fora Form og Aarsland
invitert lokalt næringsliv til faglige samlinger
der bærekraft er i fokus.

Skann QR-kode og les
mer om Lindbak-Losjen.

Lokalt engasjement
- Vi bryr oss
Hvorfor temaet er vesentlig

Måling og evaluering av arbeidet vårt

Lindbak har som målsetting at vårt selskap skal
kjennetegnes ved høy etisk standard og et godt
omdømme, og vi engasjerer oss både nasjonalt og
lokalt for å bidra til et bærekraftige lokalsamfunn.

Vi har en ambisjon om å være tett på våre kunder
og markeder lokalt, og startet i 2021 en prosess
med å implementere månedlige målinger av
kundetilfredsheten der vi også måler i hvilken
grad vi oppleves som en bærekraftig og
ansvarlig samarbeidspartner.

Ett av Lindbak sine ordtak og retningslinjer er at
«business er lokalt». Dette betyr at vi skal drive en
sunn forretning der vi er lokalisert, og bidra aktivt inn i
det lokale samfunnet vi er del av.

Samarbeid og lokale aktiviteter mot ulike
interessentgrupper er derfor en viktig del av vårt
arbeid for å oppnå dette.
Lindbak har inngått en lokal
sponsoravtale med håndball- og
fotballlagene lokalt på Åsane
Arena.

Vårt ansvar og våre retningslinjer

Lindbak mener at aktører som fronter på bærekraftig
verdiskapning vil være framtidens vinnere. Våre
lokale avdelinger velger selv ut de lokale arenaene
og samarbeidspartnerne som støtter opp under for
samarbeid og sponsorat og som de lokalt brenner for.

Sammen håper vi å kunne skape
trivsel og glede for de mange
barn og unge som bruker denne
flotte lokale aktivitetsarenaen.

I 2021 inngikk Lindbak et partnersamarbeid med
Kristiansund Ballklubb (KBK) der vi ble Action Nowambassadør. Action Now er et program som bringer
virksomheter fra lokalsamfunnet sammen for å
bli kjent med hverandre, dele erfaringer og lære av
hverandre, utforske og drive frem utvikling og nye
måter å løse utfordringer på. Sammen med KBK
og det lokale næringsliv på Nordmøre setter vi FNs
bærekraftsmål på dagsordenen med et ønske om å
bidra til bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.

Skann
QR-koden og
se filmen fra
prosjektet.

VÅR JULEGAVE 2021
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I 2021 fikk bærekraftsambassadørene være med å
bestemme hvilke 8 formål vi skulle
velge mellom da vi skulle gi vår
julegave til et godt formål.
Alle ansatte var videre med i
avstemmingen og det var over
36 % støtte for at vår julegave for
2021 på 150 000 kr skulle gå til
barnekreftforeningen.

Kommunikasjon rundt temaet

Lindbak har til enhver tid oppdatert informasjon på
lindbak.no når det gjelder bærekraft og lokalt ansvar.
Vi kommuniserer også fortløpende tiltak knyttet til
lokale sponsorat, samarbeid eller arrangement på
våre sosiale medier og via nyhetsbrev til kunder,
samarbeidspartnere og leverandører.
Internt engasjeres i tillegg medarbeiderne hver andre
uke gjennom allmøter, Menti-målinger og via intranett.
De er også delaktige og ansvarlig for gjennomføring
og kommunikasjon av lokale sponsorat og samarbeid.

I tillegg inngikk vi et lokalt sponsorsamarbeid med
Åsane Arena. Deres samfunnsoppdrag er å bidra til
at barn og unge får et godt oppvekstmiljø. Mottoet
er «Av idretten – for idretten». Lindbak ønsker med
dette å støtte opp under deres mål om å være et
inkluderende idrettslag og samlingsplass for barn
og unge. Vi ser behov for å innføre tydeligere og
mer enhetlige retningslinjer for lokale sponsorat og
samarbeidsavtaler. Dette arbeidet ble påbegynt i
2021 i møte med bærekraftsambassadørene med
formål om å skape en tydeligere strategi fra 2022.
Lindbak arrangerer årlig flere temaevents mot ulike
interessentgrupper. Høsten 2021 samlet vi arkitekter
og kunder til en faglig aften i vårt showrom på Studio
Skøi. Tema var bærekraft og Smidig kontor med
formål å øke bevisstheten om tiltak som kan bidra til
en mer sirkulær økonomi.

GRI-indikatorer: 3-3, 2-29

Lindbak har ikke konkrete måleindikatorer knyttet
til samfunnsengasjement, men vi jobber med nye
retningslinjer for sponsorat som vil komme
i løpet av 2022.

Arkitektevent den 2. september hos Lindbak Interiør Oslo på Studio Skøi.
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Datasikkerhet
og personvern
Lindbak har ikke i 2021 avdekket vesentlige
klager eller innsigelser på datsikkerhet og
personvern blant kunder, leverandører eller
lignende. Det er heller ikke, etter gjennomgang,
avdekt lekkasjer, tyveri eller tapte kundedata
fra konsernets systemer.
Lindbak har vært involvert i lekkasje av data
hos en kunde. I senere tid har Kripos og Interpol
sannsynliggjort at passordet har kommet på
avveie fra kunden selv.
Lindbak har deltatt sammen med Norsk
Sikkerhetsmyndighet, Kommune CSIRT, Kripos
og kunden i etterforskingen av bruddet. I Lindbak
sine systemer finnes det ingen logger eller
bevis på at noen maskiner eller utstyr har hvert
kompromittert.

GRATIS SJEKKLISTE FOR Å
BEDRE DATASIKKERHET
Hele 9 av 10 kunder vi i Lindbak
IT snakker med, tror de er godt
beskyttet mot datakriminalitet,
uten at det stemmer.
For at våre kunder enklere skal
sikre dataen i virksomheten sin,
utarbeidet vi i 2021 en sjekkliste
som de kunne laste ned gratis.

Skann QR-kode
for å laste ned
sjekklisten.

Erfaringen fra samarbeidet med de ovennevnte
partene har resultert i et enda større fokus på
IT-sikkerhet i selskapet, noe som gagner Lindbak
og Lindbak sine kunder i
deres IT-sikkerhetsarbeid.

Les mer om hvordan vi ivaretar
datasikkerhet, personvern,
sikker dokumentbehandling
og om vårt kvalitetssystem i
bærekraftsrapporten vår fra 2020.
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GRI-indikatorer: 3-3, 418-1
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GRI-INDEK
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GRI-Indeks
Side

Utelatelser

Kommentar

Side

GRI 2: OVERORDNEDE OPPLYSNINGER 2021

GRI 2: OVERORDNEDE OPPLYSNINGER 2016

ORGANISASJONEN OG DENS RAPPORTERINGSPRAKSISER

STRATEGI, RETNINGSLINJER OG PRAKSISER

2-1 Organisasjonsdetaljer

12, 13

18, 19

2-2 Enheter inkludert i organisasjonens
bærekraftsrapportering

2-22 Erklæring om bærekraftig utvikling strategi fra
øverste beslutningstaker

12, 13, 17

2-23 Forpliktelser til retningslinjer

48

2-3 Rapporteringsperiode, frekvens og kontaktpunkt

3

01.01.2021-31.12.2021. Årlig,
Siste rapport juni 2022

2-24 Innbygging av forpliktelser til retningslinjer

48

Det er ingen vesentlige omformuleringer av informasjon
gitt i 2021-rapporten

2-25 Prosesser for å utbedre negativ innvirkning

2-4 Gjentagelse av informasjon

2-5 Ekstern attestasjon

Ingen ekstern revisjon. Gjøres
ifm. ny vesentlighetsanalyse i
2022

AKTIVITETER OG ANSATTE

2-26 Mekanismer for å søke råd og vekke bekymring

Ingen hendelser
13

12, 13, 14, 15

2-7 Ansatte

13, 28, 29

2-8 Arbeidere som ikke er ansatte

32

2-29 Tilnærming til interessentengasjement

52, 53
a. 9,2%
b. Lindbak beslutter hvike
betingelser som kollektivt
gjelder de andre ansatte. Vi
baserer oss ikke på avtaler fra
andre organisasjoner.

2-30 Tariffavtaler

VIRKSOMHETSSTYRING
16

OM LINDBAK

2-10 Nominering og utvelgelse av høyeste styringsorgan 16
2-11 Leder for det øverste styringsorganet

16

2-12 Rollen til det øverste styringsorganet i å føre tilsyn
med håndteringen av påvirkninger

16

2-13 Delegering av ansvar for å håndtere påvirkninger

16

3-1 Prosessen for å bestemme vesentlige temaer

18, 19

Mer informasjon finner du i
bærekraftsrapporten fra 2020

3-2 Liste over vesentlige temaer

18, 19

Mer informasjon finner du i
bærekraftsrapporten fra 2020.

3-3 Ledelsen av vesentlige temaer

20

GRI 201 ØKONOMISK PRESTASJON 2016

2-14 Rollen til det øverste styringsorganet i
bærekraftsrapporteringen

3, 16

201-2 Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter ved
20
klimaendringer

2-15 Interessekonflikter

16

201-4 Økonomisk støtte fra myndigheter

17

2-16 Kommunikasjon av kritiske bekymringer

16

202-1 Direkte økonomisk verdi generert og distribuert

17

2-17 Kollektiv kunnskap hos det høyeste styringsorgan

17

2-18 Evaluering av ytelsen til høyeste styringsorgan

Etisk Handel Norge

INTERESSEENGASJEMENT

2-6 Aktiviteter, verdikjede og andre
forretningsforbindelser

2-9 Styringsstruktur og sammensetning

Kommentar

32, 33, 34,
48-51

2-27 Overholdelse av lover og forskrifter
2-28 Medlemsforeninger

Utelatelser

17

2 524 134 kr

LINDBAK+MEG: OSS I LINDBAK
Utelatt å svare på siden
Lindbak ikke har formell
prosess om evaluering
i dag.

GRI 3 VESENTLIGE TEMAER 2021
3-3 Ledelsen av vesentlige temaer

24-27, 32-33

2-19 Godtgjørelsespolitikk

17

GRI 401 ANSETTELSER 2016

2-20 Prosess for å fastsette godtgjørelse

17

401-1 Nyansettelser og utskifting av personale

34

2-21 Årlig total kompensasjonsgrad

17

401-2 Fordeler gitt til fulltidsansatte som ikke
deltidsansatte tar del i

32

Ingen spesielle fordeler til
fulltidsansatte. Alle ansatte
mottar like fordeler.

401-3 Foreldre/Foreldrepremisjon

28

e. Har vist til antall ansatte, ikke
regnet ut rate.
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Side

Utelatelser

404-1 Gjennomsnittlig opplæringstid per år per ansatt

30

Har kun rapportert et
totalt antall timer for alle
ansatte fordelt på ulike
stillingskategorier

404-2 Programmer for ansattes kompetanseheving og
omstilling

30, 31

404-3 Andel ansatte som får regelmessige prestasjonsog karriereutviklingsvurderinger

31

Kommentar

GRI 404: OPPLÆRING OG UTDANNING 2016

GRI 405: MANGFOLD OG LIKE MULIGHETER 2016
405-1 Mangfold i styringsorganer og blant ansatte

27 - 29

405-2 Forholdet mellom grunnlønn og godtgjørelse av
kvinner i forhold til menn

27, 28

GRØNNE VALG: SIRKULARITET, MILJØ OG KLIMA
GRI 3 VESENTLIGE TEMAER 2021
3-3 Ledelsen av vesentlige temaer

38-39, 40-41,
42-43

GRI 305: UTSLIPP 2016
305-1 Direkte (scope 1) drivhusgassutslipp

44-45

305-2 Energi indirekte (scope 2) drivhusgassutslipp

44-45

305-3 Andre indirekte utslipp av klimagasser

44-45

GRI 306: AVFALL 2020
306-1 Avfallsgenerering og betydelige avfallsrelaterte
påvirkninger

42-43

306-3 Avfall generert

44-45

GRI 417: SALGSPRAKSIS OG PRODUKTMERKING
417-1 Krav til produkt- og tjenesteinformasjon og
merking

40-41

VI BRYR OSS: FORETNINGSETIKK, MENNESKERETTIGHETER OG SIKKERHET OG ENGASJEMENT
GRI 3 VESENTLIGE TEMAER 2021
3-3 Ledelsen av vesentlige temaer

48-51, 53,
54-55

GRI 204: INNKJØPSPRAKSIS 2016
204-1 Andel innkjøp fra lokale leverandører

49

GRI 408: BARNEARBEID 2016
408-1 Enheter og leverandører med risiko for
barnearbeid

50, 51

GRI 414 SOSIALE VURDERINGER BLANT LEVERANDØRER 2016
414-1 Nye leverandører som er vurdert med sosiale
kriterer
414-2 Negativ sosial påvirking i leverandørkjeden og
handling tatt

50, 51
50, 51

GRI 418: PERSONVERN 2016
418-1 Bekreftede klager vedrørende brudd på kundens
personvern og tap av kundedata

55
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VISJON

Vi skal bidra til en
bærekraftig fremtid på
norske arbeidsplasser

We make it work. At work

