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Instalcos bærekraftsprogram

01 Trygt og 
utviklende 
arbeidsmiljø

Bærekraftige 
installasjoner

• Nulltoleranse mot arbeidsulykker

• Trivsel, helse og trygghet

• Utviklingsmuligheter

02
Modent 
lederskap

• Forretningsetikk

• Samfunnsansvar03

• Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt

• Kundetilfredshet 

• Samfunnsnytte
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Fokusområde 1: Trygt og utviklende arbeidsmiljø

Nulltoleranse mot arbeidsulykker
Instalco skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø som er sunt, 
helsefremmende og rusfritt. Arbeidsmiljøet skal bidra til å 
motvirke risikoen for sykdommer og ulykker. 
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Fokusområde 1: Trygt og utviklende arbeidsmiljø

Trivsel, helse og trygghet
Instalco skal tilby et stimulerende arbeidsmiljø. En viktig del av dette er 
Instalco-Klubben, et personalfond som har som mål å oppmuntre til og 
premiere personalaktiviteter som skaper sosialt fellesskap og god sosial 
helse.
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Fokusområde 1: Trygt og utviklende arbeidsmiljø

Utviklingsmuligheter
Å arbeide i Instalco skal være utviklende og styrke den enkelte 
medarbeiders kompetanse. Medarbeiderne skal vokse med 
arbeidsoppgaver og opplæring som gir utfordringer og stimulans.



7

Fokusområde 2: Bærekraftige installasjoner

Bærekraftsklassifisert Instalco-
prosjekt
Klassifiseringssystemet "Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt" er et 
kvalitetsstempel på bærekraft for prosjektet, kunden og Instalco.
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Fokusområde 2: Bærekraftige installasjoner

Samfunnsnytte
Instalcos ambisjon er å bidra til samfunnsnytte hver dag gjennom 
klimavennlige og energieffektive installasjoner som gir lavere 
ressursforbruk.
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Fokusområde 2: Bærekraftige installasjoner

Kundetilfredshet
Vår ambisjon er alltid å tilby våre kunder best mulig service. Fornøyde 
kunder kommer tilbake, og høy kundetilfredshet skaper vekst.
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Fokusområde 3: Modent lederskap

Forretningsetikk
Instalco aksepterer ingen former for diskriminering. Det er et grunnkrav
at alle ansatte følger gjeldende lover og regler. Utover dette tar Instalco 
ansvar for å følge høye krav til etikk og forretningsmoral i all sin 
virksomhet og alle relasjoner.
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Fokusområde 3: Modent lederskap

Samfunnsansvar
Instalco rekrutterer personale fra et bredt spekter av samfunnet. 
Instalco skal på alle nivåer preges av et åpent og tolerant klima fritt for 
fordommer. Instalco skal tilby alle, uansett kjønn eller etnisitet, samme 
muligheter for karriere- og kompetanseutvikling.
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Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt

1. Gjennomgang av Instalcos program Trygg medarbeider 

2. Leverandører har underskrevet Instalcos etiske 
retningslinjer for leverandører

3. Prosjektet bidrar til klimanytte

4. Levereringsplan er opprettet

5. Kildesortering av materialer og avfallshåndtering 

6. Kunden er tilbudt bærekrafts-/serviceavtale
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Instalcos bidrag til FNs globale mål for bærekraftig utvikling 

Instalco er et verdistyrt konsern der alle 
ansatte har like rettigheter og muligheter. Vi 
bidrar til FNs mål 5 ved å gi alle 
medarbeidere, uansett kjønn eller etnisitet, 
tilgang til utviklingsmuligheter, blant annet 
gjennom videreutdanning eller 
lærlingprogram.

Vår kjernevirksomhet går ut på å rense luft, 
rense vann og spare energi. Våre 
installasjoner bidrar til FNs mål 6 gjennom 
effektivisering av vannforbruk, sikring av 
vannforsyning, bedre avløpsrensing og økt 
gjenbruk.

Vår kjernevirksomhet går ut på å rense 
luft, rense vann og spare energi. Våre 
installasjoner bidrar til FNs mål 7 gjennom 
tilgang til strømforsyning, moderne energi 
og økt andel fornybar energi samt delmål 
7.3 om økt energieffektivitetsrate. 

Gjennom våre verdier og installasjoner 
bidrar vi til bærekraftig industri, 
innovasjon og infrastruktur. Vi bidrar til 
FNs mål 9 gjennom mer effektiv 
ressursbruk og støtte for miljøvennlig 
installasjonsteknologi.

Vår kjernevirksomhet går ut på å rense 
luft, rense vann og spare energi. Gjennom 
våre installasjoner bidrar vi til FNs mål 11 
om bærekraftige byer og samfunn. 

Vi tror at endringer oppnås enklest når vi 
samarbeider. Gjennom mål 17, 
partnerskap og samarbeid med andre 
samfunnsaktører, tror vi derfor at vi kan 
bidra til FNs globale mål 5, 6, 7, 9 og 11 på 
best mulig måte. 
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Bærekraftige installasjoner i verdensklasse

Bærekraftige installasjoner i verdensklasse

Takket være vår størrelse kan vi bidra til å endre bransjen. 
Instalcos ambisjon som nordisk samfunnsaktør er å bidra til 
samfunnet hver dag gjennom klimavennlige, energieffektive 

installasjoner som gir lavere ressursforbruk. 

De åtte bærekraftsmålene innen våre tre fokusområder vil bli fulgt 
opp årlig, og Instalcos overordnede mål er å gjøre forbedringer på 

alle bærekraftsområder hvert år.  
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