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Vygruppens samfunnsoppdrag er å sørge for
effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig
transport av personer og gods.
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Bærekraft og
samfunnsansvar

Vygruppen skal:
• unngå skade på mennesker og miljø
• være det ledende landbaserte transportselskapet i Norden
• ha lønnsom drift
• ha fornøyde kunder
• ha høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere
• opprettholde finansiell handlefrihet
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Bærekraft har vært en del av Vygruppens ryggmarg i 135 år.
Hovedmålet for Vys bærekraftarbeid er å være bedre enn
konkurrentene til å ta bærekraftansvar. Bærekraft er et
satsningsområde i Vygruppens strategi, Den beste reisen, som
består av fire reiser; den smarte reisen, den grønne reisen, den

Den beste reisen bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål. Vi har
prioritert områder hvor vi kan bidra vesentlig og hvor vi ved
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trygge reisen og den lønnsomme reisen.

målrettet innsats bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.
Innsatsområdene er fordelt på den smarte reisen, den grønne
reisen, den trygge reisen og den lønnsomme reisen.
Vygruppens viktigste innsatsområde for bærekraft er å få flere
mennesker til å reise sammen og ta transportveksten kollektivt.
Da må vi løse kundens forventninger og behov. Det gjør vi
gjennom den smarte reisen. Den grønne reisen sørger for at vi hele
tiden jobber med å redusere våre klimautslipp og vårt miljøavtrykk.
Den trygge reisen forsterker sikkerhet og mangfold, mens den
lønnsomme reisen sørger for at vi henter ut mest mulig av
ressursinnsatsen.

Overordnede prinsipper
• Hver virksomhetsleder har ansvar for å sørge for at enheten
ivaretar sitt samfunnsansvar
• Samfunnsansvaret skal være innarbeidet i vårt strategiske
grunnlag og våre verdier
• Vi støtter FNs menneskerettighetserklæring og i ILOs
kjernekonvensjoner
• Vi arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon
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• Vi skal aktivt bidra til å redusere transportsektorens
miljøbelastning
• Vi rapporterer årlig om status og utvikling for
samfunnsansvar i et eget samfunnsregnskap

Som ledd i arbeidet med å sørge for åpen og god styring av
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Retningslinjer
konsernet har vi vedtatt retningslinjer for eierstyring og
selskapsledelse og etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinji
stadfester at vi skal følge gjeldende offentlige lover og regler,
arbeide aktivt mot alle former for korrupsjon, respektere
menneskeverd og likebehandle ansatte.
I våre etiske krav til leverandører har vi satt krav til etterlevelse av
FNs menneskerettighetserklæring og ILOs konvensjoner om
arbeidstakerrettigheter, diskriminering, barnearbeid og
tvangsarbeid. I tillegg er det satt krav til miljø og forretningsetikk.
Vygruppen har utarbeidet sin egen miljøpolicy.

Overvåking og måling
Konsernstyret evaluerer årlig Vygruppens strategiske fundament
og verdier. Som ledd i helhetlig risikostyring gjennomføres
overordnede risikoanalyser to ganger i året hvor risiko for
manglende måloppnåelse og tiltak for å redusere risiko blir
gjennomgått. Utøvelse av samfunnsansvar skal være et ledd i
denne evalueringen.
Det utarbeides årlig et bærekraftsregnskap hvor
virksomhetsområdene og konsernets status og utvikling på viktige
indikatorer for bærekraft og samfunnsansvar blir målt og tiltak for
forbedringer på nøkkelområder blir beskrevet.
https://www.vy.no/vygruppen/baerekraft-og-samfunnsansvar

3/5

