Policy for bærekraftig forretningspraksis
Samfunnsansvar er en del av Stormbergs DNA. Det gjenspeiles i vårt verdigrunnlag, vår
virksomhetsstrategi og i vårt daglige virke. Vår misjon er å gjøre verden til et litt bedre sted og 1 % av
omsetningen i Stormberg er avsatt til humanitære og samfunnsnyttige prosjekter.
Bærekraftig forretningspraksis er nedfelt i Stormbergs forretnings-erklæring og i vårt verdigrunnlag. I
Stormberg er vi opptatt av å drive vår virksomhet på en slik måte at vi ikke ødelegger for de som
kommer etter oss. Vi har en 0-visjon når det kommer til utslipp og jobber kontinuerlig med å redusere
klima- og miljøbelastningen til virksomheten. Siden 2008 har Stormberg ført klimaregnskap og
kompensert for alle utslipp av klimagasser, både for utslipp som er direkte forbundet til vår
virksomhet og for utslipp i verdikjeden til våre produkter. Stormberg var også den første sports- og
tekstilmerkevaren i Europa som startet med panteordning for brukt og ødelagt turtøy.
Vi har et ansvar for at de som lager vårt turtøy og turutstyr ved fabrikker rundt om i verden har gode
arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. For å øke kompetansen og styrke arbeidet med forbedringer
i leverandørkjeden ble Stormberg medlem av Etisk Handel Norge i 2002. Siden 2010 har Stormberg
også vært medlem i UN Global Compact.
En bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vårt mål er å bruke vår
innflytelse til å arbeide for respekt for menneskerettigheter, etisk handel og bærekraftige
produksjonsprosesser, både i selskapet og overfor våre forretningspartnere. Stormberg skal bidra til
kontinuerlig opplæring av nøkkelpersoner og forretningspartnere rundt målene og prinsippene i
denne policyen. Sammen med vårt verdigrunnlag danner policyen grunnlaget for Stormbergs
bærekraftsarbeid.

Stormbergs verdigrunnlag
Forretnings-erklæring:
Gjennom vekst og lønnsomhet basert på vårt verdigrunnlag, får vi økonomiske
ressurser til å gjøre verden til et litt bedre sted. Vi trygger virksomheten og
arbeidsplassene, og vi kan inspirere andre virksomheter til å drive bærekraftig.

Visjon:
Turglede til alle

Misjon:
Vi vil gjøre verden til et litt bedre sted

Kjerneverdier:
Bærekraftig. Inkluderende. Innovativ.
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FNs bærekraftsmål
En bærekraftig utvikling innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge
framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FNs bærekraftsmål er verdens felles
handlingsplan for bærekraftig utvikling. I Stormberg jobber vi aktivt med bærekraftsmålene. Selv om
noen av målene treffer vår forretningsdrift mer direkte enn andre, slik som bærekraftsmål 8,12 og 17,
har vi bevisst valgt å ikke utelukke noen av målene. Bærekraftsmålene henger tett sammen og spiller
inn på hverandre. Vår aktsomhetsvurdering og mulighet til å påvirke styrer hvilke områder som er
prioriterte i Stormbergs bærekraftsarbeid.

Krav til egen virksomhet
Bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for en bærekraftig utvikling, og i Stormberg
erkjenner vi at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og
miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i
dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet:

Aktsomhetsvurderinger
Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Stormberg seg til å jobbe aktivt med
aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert
tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele
leverandørkjeden. Stormberg jobber etter OECDs modell: «Due Diligence Guidance for Responsible
Business Conduct”. Vi setter krav til våre leverandørers bærekraftsarbeid, og forventer at våre
leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.
Stormberg aktsomhetsvurderinger innebærer at vi gjør risikokartlegginger av negativ påvirkning på
mennesker, samfunn og miljø, og jobber for å stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene
overvåkes og vurderes kontinuerlig, og kommuniseres til berørte.

Ansvarlig innkjøpspraksis
Ansvarlig innkjøpspraksis er et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig
forretningspraksis. Stormbergs innkjøpspraksis skal styrke, og ikke undergrave, leverandørers
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mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.
Stormberg vil ved valg av leverandører vurdere etiske og miljømessige kriterier. Oppfyllelse av disse
kriteriene anses som et konkurransefortrinn. Vi tilstreber alltid langvarige leverandørforhold med
leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Leverandørutvikling og partnerskap
I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller
ressurser som setter våre leverandører i stand til å etterleve Stormbergs krav til forhold i
leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for et godt samarbeid med leverandører som
viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i
leverandørkjeden.

Antikorrupsjon
Stormberg, inkludert alle Stormbergs medarbeidere, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller
urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private
fordeler.

Land under handelsboikott
Stormberg, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har
aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon
Stormberg støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt
arbeiderrepresentasjon. Vi skal alltid søke å involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante
interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.

Krav til forhold i leverandørkjeden
Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for å
etterleve våre retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis,
som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon,
dyrevelferd og miljø.
Prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner, og tar blant
annet for seg seg krav til arbeidsforhold, HMS, lønn, kontrakter, frihet til fagorganisering og forbud
mot tvangsarbeid og diskriminering. Prinsippene angir minimums- og ikke maksimumsstandarder og
lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker
samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.
Prinsippene for bærekraftig forretningspraksis og retningslinjer for leverandører er behandlet i
Stormbergs Code of Conduct. Retningslinjene gjelder for alle Stormbergs medarbeidere og
leverandører.
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Stormberg vil kontinuerlig evaluere og forbedre retningslinjer og praksis for å lette leverandører og
underleverandører i å overholde disse kravene. Vi vil gjøre dette i dialog med våre leverandører og
andre interessenter.
Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve
retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.

Klima og miljø
Stormberg jobber for å redusere negativ klima- og miljøpåvirkning i hele verdikjeden. I tråd med føre
var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal
forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og
forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold. Produksjon og bruk av
naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre
marginaliserte befolkningsgrupper.

Dyrevelferd
Når vi bruker produkter fra dyr setter vi strenge krav til dyrehold og dyreetikk som alle våre
leverandører er forpliktet til å følge, se utdypende krav i vår Code of Conduct. I Stormberg tar vi
avstand fra all bruk av pels. Ingen av Stormbergs produkter skal inneholde pels eller pelsetterligning,
da vi ikke ønsker å bidra til at pels forblir i trendbildet.

Gjenoppretting
Dersom det skulle oppstå forhold der Stormbergs virksomhet er direkte eller indirekte forbundet med
negativ påvirkning eller skade på mennesker, samfunn eller miljø, vil vi stanse aktiviteten, og gjøre
vårt beste for å bidra til gjenoppretting.
Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig
for gjenoppretting. Om Stormberg er forbundet med den negative påvirkningen gjennom en
forretningsforbindelse (for eksempel en leverandør), skal Stormberg bruke sin innflytelse til å få
leverandøren som forårsaket skaden til å forebygge eller redusere skaden og ha dialog om deres
ansvar for gjenoppretting.

Forpliktelser
Alle som jobber i Stormberg er forpliktet til å slutte seg til dette dokumentet. Ledelsen er ansvarlig for
å gjennomgå dokumentet jevnlig for å reflektere over våre forpliktelser i forhold til god praksis, og
med tanke på å vurdere nye krav.
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