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Global Reporting Initiative (GRI) tabell 2019 
 
 
KONGSBERGs rapportering om bærekraft og samfunnsansvar er basert på Global Reporting 
Initiative (GRI) Standards. Vi mener at vår rapportering i all hovedsak er i samsvar med GRIs 
rapporteringsprinsipper og at rapporteringen tilfredsstiller nivå Core i henhold til GRI 
Standards. 
 
I samsvar med GRI Standards er det gjennomført en vesentlighetsanalyse for å identifisere hvilke tema 
innen bærekraft, økonomiske, miljømessige og sosiale forhold som er de viktigste, sett både fra 
selskapets og våre viktigste interessenters side.  
 
Vi gjennomførte i siste kvartal av 2019 en omfattende vesentlighetsanalyse for å få mer kunnskap om 
hva våre eiere, ansatte, forretningspartnere, finansinstitusjoner og samfunnet forventer av oss og hva de 
vektlegger mest, sett i sammenheng med våre egne vurderinger. Vi har også tidligere gjennomført 
vesentlighetsanalyser periodisk, senest i 2017. For 2019 har vi tilstrebet å rapportere iht 
vesentlighetsanalysen gjennomført i siste kvartal 2019. Vesentlighetsanalysen som lå til grunn fra starten 
av året hadde følgende 5 hovedtemaer:  

• Ansvarlig forretningsdrift 
• Bærekraftig innovasjon 
• Helse, miljø, sikkerhet og våre medarbeidere 
• Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden 
• Samfunnsansvar – verdiskaping og utvikling i lokalsamfunn   

 
Blant temaene med høy vesentlighet som er nye fra 2019 er cyber- og informasjonssikkerhet, 
menneskerettigheter og kunstig intelligens og teknologiutvikling. Resultatene fra analysen er behandlet 
og godkjent av styret.  
 
I 2019 har vi også hatt løpende dialog med våre interessenter som en naturlig del av vår 
daglige drift. 
 
 
Av tabellen nedenfor, fremgår hvilke GRI standarder vi mener disse fokusområdene er relevante for, og 
hvor informasjon om disse og tilhørende indikatorer er gitt i KONGSBERG Årsrapport og Bærekraftrapport 
2019, enten dette er helt eller delvis besvart i forhold til kravene beskrevet i GRI Standards. For å sikre 
en samlet oversikt over hvor informasjon om temaer innen bærekraft og samfunnsansvar er presentert, 
gir tabellen også referanser til GRI standarder og indikatorer som ikke direkte er knyttet til de nevnte 
fem fokusområdene. 
 
For full beskrivelse av de enkelte indikatorene i tabellen, henvises til GRIs hjemmesider, 
www.globalreporting.org  
 
Vi har engasjert Deloitte AS til å gjennomføre en uavhengig attestasjon av selskapets 
bærekraftrapportering etter GRI Standards. Attestasjonen er basert på standarden ISAE3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», utgitt av International Auditing and Assurance Standard Boards, og som avgis med 
moderat grad av sikkerhet. Revisors uttalelse er gjengitt på side 90-91 i KONGSBERG Årsrapport og 
Bærekraftrapport 2019. 
  

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
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Generell informasjon – Selskapets profil Referanse / besvarelse 
102-1 Navn på selskapet Kongsberg Gruppen ASA 
102-2 Merkevarer, produkter, tjenester og aktiviteter 19-28 
102-3 Selskapets hovedkontor Kongsberg. Norge 
102-4 Land hvor selskapet opererer 29-34 
102-5 Selskapsform og eierstruktur 13, 93 
102-6 Markeder som betjenes 29-34  
102-7 Selskapets størrelse og omfang 4-6, 29-34, 108-117,  
102-8 Informasjon om ansatte og andre arbeidere 88, 123-125 
102-9 Selskapets leverandørkjede 29, 70-72 
102-10 Vesentlige endringer i organisasjonen og 

leverandørkjeden 
7-11, 36, 109-111 

102-11 Tilnærming og bruk av «føre-var-prinsippet» 37-41, 54-55 
KONGSBERG er forpliktet til å følge 
«føre-var-prinsippet», blant annet 
gjennom vår tilslutning til UN Global 
Compacts prinsipp nr. 7. 

102-12 Eksterne prinsipper og initiativ som støttes 14, 41, 44-46,49, 53, 58, 64-65, 94  
102-13 Medlemskap i organisasjoner 41, 44, 49, 53 
Generell informasjon – Strategi Referanse / besvarelse 
102-14 Erklæring fra selskapets øverste ledelse 8-11, 122–125  
Generell informasjon – Etikk og integritet Referanse / besvarelse 
102-16 Verdier, prinsipper, standarder og normer  15-17, 37-41, 43-46 
Generell informasjon – Foretaksstyring Referanse / besvarelse 
102-18 Foretaksstyring – struktur og sammensetning 92-107 
Generell informasjon – Interessenter Referanse / besvarelse 
102-40 Oversikt over interessentgrupper 36, 38-39 
102-41 Kollektive avtaler og lønnsforhandlinger Ansatte i Norge er alle, direkte eller 

indirekte, omfattet av kollektive 
lønnsforhandlinger. For ansatte utenfor 
Norge følges lokale avtaler og 
retningslinjer.  

102-42 Utvelgelse av interessentgrupper 36, 38 
102-43 Interaksjon med interessentgrupper 38-40, 64-66, 70-71, 73-76 
102-44 Temaer fremmet av interessentgrupper 38-40, 73-76 
Generell informasjon – Rapporteringspraksis Referanse / besvarelse 
102-45 Selskaper og enheter inkludert i det finansielle 

regnskapet 
133, 151, 181-184 

102-46 Prosess for å definere rapportens innhold og 
avgrensninger 

36, 38-39 

102-47 Oversikt over vesentlige tema 40 
102-48 Endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon 36, 82 
102-49 Endringer i avgrensninger og vesentlige tema fra 

tidligere rapport 
36 

102-50 Rapporteringsperiode 2019 
102-51 Forrige rapport KONGSBERG Årsrapport og 

Bærekraftrapport 2018 
102-52 Rapporteringssyklus Årlig 
102-53 Kontakt for spørsmål til rapporten 205 
102-54 GRI Standards rapporteringsnivå (Core eller 

Comprehensive) 
41 
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102-55 GRI Index tabell www.kongsberg.com – Responsible 
Business Conduct 

102-56 Ekstern attestasjon 90-91 
Hovedkategori: Økonomi Referanse / besvarelse 
103 1-3 Ledelsestilnærming for økonomisk informasjon 8-11, 13-15, 36-42, 45-46, 92-107, 

122-125 
Underkategori: Økonomisk prestasjon Referanse / besvarelse 
201-1 Økonomisk verdiskaping og fordeling 87, 125-129 
201-2 Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter ved 

klimaendringer 
9-10, 54-56, 79-81 

201-3 Pensjons- og forsikringsordninger 152-155 
201-4 Økonomisk støtte fra myndigheter 87 
Underkategori: Anti-korrupsjon Referanse / besvarelse 
205-1 Enheter risikovurdert i forhold til korrupsjon  49-51 
205-2 Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer for 

korrupsjon 
49-53 

205-3 Bekreftede korrupsjonshendelser og tiltak gjennomført 50-51 
Underkategori: Konkurransehemmende atferd Referanse / besvarelse 
206-1 Antall rettslige saker innen konkurransehindrende 

atferd, antitrust- og monopolpraksis 
51 

Hovedkategori: Miljø  Referanse / besvarelse 
103 1-3 Ledelsestilnærming for hovedtemaet miljø 8-11, 36-42, 54-56, 78-81, 122-124 
Underkategori: Energi Referanse / besvarelse 
302-1 Direkte energiforbruk 85, 89 
302-3 Relativt energiforbruk 89 
302-4 Redusert energiforbruk som skyldes konkrete tiltak 85 
302-5 Redusert energiforbruk i produkter og tjenester 54-56,  
Underkategori: Utslipp til luft Referanse / besvarelse 
305-1 Direkte utslipp av klimagasser (Scope 1) 83-84, 89 
305-2 Indirekte utslipp av klimagasser (Scope 2) 83-84, 89 
305-3 Andre indirekte utslipp av klimagasser (Scope 3) 83-84, 89 
305-4 Relativt utslipp av klimagasser 89 
Underkategori: Utslipp til vann og avfall Referanse / besvarelse 
306-2 Avfallsmengder og disponering av avfall 86, 89 
306-3 Uhellsutslipp 124 
Underkategori: Etterlevelse Referanse / besvarelse 
307-1 Bøter og sanksjoner for brudd på miljølover og -

forskrifter 
Ingen registrerte saker i 2019 

Underkategori: Miljøvurdering av leverandører Referanse / besvarelse 
308-1 Andel av nye leverandører vurdert i forhold til 

miljøkriterier 
70-72 

Hovedkategori: Sosialt  Referanse / besvarelse 
103 1-3 Ledelsestilnærming for hovedtemaet sosialt 8-11, 36-42, 57-77, 122-124 
Underkategori: Sysselsetting Referanse / besvarelse 
401-1 Nyansettelser og turnover 88 
Underkategori: Samarbeid mellom ledelse og ansatte Referanse / besvarelse 
402-1 Varsling av ansatte ved operasjonelle endringer Følger nasjonale regler i de land vi 

opererer i 
Underkategori: Helse og sikkerhet Referanse / besvarelse 
403-1 Andel av ansatte representert i helse- og 

sikkerhetsutvalg 
Alle ansatte i Norge er representert i 
helse- og sikkerhetsutvalg i samsvar 
med norsk lov. Tilsvarende er ansatte 
utenfor Norge representert i slike utvalg 
i samsvar med nasjonalt lovverk. 

http://www.kongsberg.com/
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403-2 Skader og ulykker 88 
Underkategori: Mangfold og likestilling Referanse / besvarelse 
405-1 Diversitet i styrende organer og ulike ansattekategorier 18, 88, 96 
Underkategori: Ikke-diskriminering Referanse / besvarelse 
406-1 Antall saker knyttet til diskriminering og gjennomførte 

tiltak 
Ingen registrerte saker i 2019 

Underkategori: Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger Referanse / besvarelse 
407-1 Enheter og leverandører med risiko for brudd på rett til 

organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger 
58, 71 

Underkategori: Barnearbeid Referanse / besvarelse 
408-1 Enheter og leverandører med risiko for barnearbeid 58, 71 
Underkategori: Tvangsarbeid Referanse / besvarelse 
409-1 Enheter og leverandører med risiko for tvangsarbeid 58, 71 
Underkategori: Vurderinger av menneskerettigheter Referanse / besvarelse 
412-1 Enheter som er vurdert for risiko for brudd på 

menneskerettigheter  
64-67 

Underkategori: Vurdering av sosiale forhold hos leverandører  Referanse / besvarelse 
414-1 Andel nye leverandører som er vurdert i forhold til 

sosiale forhold  
71 

Underkategori: Public policy  Referanse / besvarelse 
415-1 Økonomiske bidrag til politikere og politiske partier  Våre etiske retningslinjer forbyr støtte til 

politiske partier 
Underkategori: Etterlevelse av sosiale bestemmelser  Referanse / besvarelse 
419-1 Bøter og sanksjoner for brudd på lover om sosiale 

forhold 
Ingen registrerte saker i 2019 

 


