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1.

Hva saken gjelder

Nye lovregler pålegger store foretak å gi informasjon om sin håndtering av samfunnsansvar i
årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument som det henvises til i årsberetningen
De nye rapporteringskravene trådde i kraft 1. juni 2013 med virkning for regnskapsår påbegynt
etter 31. desember 2012.
Etter ny § 3-3c i regnskapsloven, skal store foretak årlig gi en redegjørelse om samfunnsansvar.
. Redegjørelsen skal dekke følgende temaer: Menneskerettigheter. arbeidstakerrettigheter og
sosiale forhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse
Helse Sør-Øst har siden 2011 årlig publisert en miljørapport hvor også etiske aspekter knyttet til
menneskerettigheter og arbeidsrettigheter har vært omfattet. Denne har vært administrativt
behandlet av administrerende direktør. Rapporten er i år blitt utvidet til også å omfatte
korrupsjonsbekjempelse og dekker dermed alle temaene i de nye lovreglene. Den heter i år
Rapport for miljø og samfunnsansvar.
Styret og daglig leders underskrift på årsberetningen skal i følge nytt regelverk anses å omfatte
også samfunnsansvarsrapporten.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Rapporten er utarbeidet for hele foretaksgruppen som helhet. Det er fjerde året det innhentes
kjernetall innen vann, energi og avfall og bedre rutiner og oppfølging gjør at kvaliteten på
innhentede tall er blitt bedre og bedre. Sammenligninger fra år til år anses derfor å være
akseptabel.
For å følge med på utviklingen av klimagassutslipp har flere helseforetak i Helse Sør-Øst de siste
årene brukt klimaregnskap som et verktøy i sitt miljøarbeid. Fra og med 2013 er alle helseforetak
forpliktet til å levere klimaregnskap etter en mal som er utviklet av Direktoratet for ikt og
forvalting (Difi) og videreutviklet og tilrettelagt for helsesektoren i den regionale faggruppen for
miljø i Helse Sør-Øst. Dette er beskrevet i oppdragsdokumentet til helseforetakene vedtatt i
januar 2013. I klimaregnskapet for Helse Sør-Øst er det foreløpig kun utslipp knyttet til direkte
drift og transport som er tatt med. Indirekte utslipp knyttet til forbruk av varer er ikke tatt med.
Grunnen til dette er at det per i dag ikke finnes enkle og gode måter å beregne dette på. Styret
bør vite at det er gitt innspill på at malen for klimautslipp ikke er hundre prosent tilfredsstillende
for rapportering på sykehusdrift. Det anses likevel for godt nok til å gi en god oversikt over
klimautslippet samlet for regionen for 2013. Det vil jobbes i den regionale faggruppen for miljø
med forbedringer av malverket for rapportering for 2014.
Helse Sør-Øst har vært medlem av organisasjonen Initiativ for etisk handel siden 2009 og har
årlig rapport på sitt arbeid for menneske- og arbeidsrettigheter. Full rapport er tilgjengelig på
www.etiskhandel.no. Hovedpunktene er gjengitt i denne rapporten.
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Med bakgrunn i at det er første gangen det rapporteres på korrupsjonsbekjempelse, er det i
rapporten fokusert på å redegjøre for retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder Helse
Sør-Øst benytter for å integrere disse hensynene i strategier, i sin daglige drift og i forholdet til
sine interessenter. Det er også lagt inn planer for en videreutvikling av Helse Sør-Øst sitt arbeid
med korrupsjonsbekjempelse som er avhengig av et positivt vedtak i sak 024-2014.
Rapporten er forelagt revisor for konsistenssjekk. Konsistenssjekk innebærer at revisor leser
gjennom redegjørelsen og gir en merknad dersom det er gitt opplysninger der som står i motstrid
til opplysninger som er gitt i årsregnskapet. Revisor hadde ingen merknad. Revisor kan rapportere
om denne sjekken i styremøtet.

3.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne vedlagte rapport for miljø og
samfunnsansvar for 2013.

Trykte vedlegg:
 Rapport for miljø og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2013
Utrykte vedlegg:
 Miljørapport Helse Sør-Øst 2012 www.helse-sorost.no/miljo
 Miljørapport Helse Sør-Øst 2011
 Miljørapport Helse Sør-Øst 2010
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