Sørlandsruta
og
FNs bærekraftsmål

Hvorfor bruke bærekraftsmålene?
FNs bærekraftsmål trådte i kraft i januar 2016. Målene til FN handler om store,
overordnede temaer, samtidig som de angår hver enkelt av oss.

I dokumentet «Organisasjonen i kontekst» er det mange interesseparter som
alle har overordnede mål. Flere og flere ser i retning av FN og de mål som er
listet der. Vi må ta grep for sammen å videreutvikle bærekraftige og gode
lokalsamfunn.. De nye bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i
sammenheng. Sørlandsruta ønsker å handle lokalt, og tenke globalt – og vise at
bærekraftsmålene har relevans også i en lokal sammenheng.

Bærekraftsmålene skal hjelpe oss i Sørlandsruta til å løfte blikket, styre i riktig
retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også kan bidra i den globale
måloppnåelsen.
Det er samtidig viktig for Sørlandruta å bruke FNs bærekraftsmål for å kunne se
vår egen virksomhet i et større perspektiv. Vår virksomhet med alle ansatte og
deres familier kan kanskje bidra til å utvikle en bærekraftig utvikling gjennom
en større bevissthet og fokus på disse viktige målene.

Sørlandsruta vil gjennom dette dokument sette vår virksomhet inn i en større
sammenheng. Forsøke å ta målene ned på vårt nivå og forklare disse på en måt
som for oss og vår omverden gir mening. Gjennom det kan dette hjelpe oss i å
fokusere på de viktige tingene og fatte gode bærekraftige beslutninger.

Sørlandsruta ønsker å handle lokalt, og tenke globalt.
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

En global dimensjon
Sørlandsruta sin virksomhet har en virksomhet som i mange sammenhenger er
synlig i manges liv og virke.
Sørlandsruta kjører 4 millioner kilometer hvert år og frakter ca 2.4 millioner
passasjerer. Vi forvalter bygninger, busser og infrastruktur.
Firmaet er en del av Torghatten ASA og kan gjennom nettverk og
medbestemmelse bidra til å påvirke retninger og valg i et større perspektiv.

FNs bærekraftsmål gir en ny overordnet dimensjon i miljøarbeidet.

FN har 17 områder og 169 delmål som omhandler miljøarbeidet.
Målene er utarbeidet for å kunne gjelde alle land og alle mennesker.

Metode for arbeid med målene
Sørlandsruta har arbeidet med å oversette målene til vår lokale virkelighet og
gjøre dem relevante for vår virksomhet.
Sørlandsruta har pr i dag et meget godt kvalitetssystem hvor prosedyrer,
framgangsmåter og tiltak er beskrevet. Det har vært viktig å ta hensyn til det
arbeidet som allerede er gjort. Bedriften er sertifisert i ISO 14001-2015;
Miljøstandarden. Sørlandsruta vil ha en ydmyk tilnærming i forhold til at det
alltid kan gjøres forbedringer.

Globale mål/Bærekraftsmål
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Vesentlighetsvurdering

Anbud
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Vi velger ut mål
der vi kan påvirke mest
Vi har startet bredt og vurderer alle 17 målene. De 17 målene utgjør en helhet,
men Sørlandsruta må prioritere og velge noen mål. Vi har derfor gjort en
vesentlighetsvurdering, basert på de målene Sørlandsruta har størst mulighet
til å påvirke direkte. Noen av målene er Sørlandsruta avhengig av andre aktører
for å kunne oppnå eller påvirke. Sørlandsruta kan gjennom denne prosessen ta
mål av seg til å påvirke på en god måte.

Sørlandsruta grupperer bærekraftsmålene på følgende måte:
Muligheter til å påvirke

Prioritet
Områder vi opplever at vi ikke kan påvirke i stor grad og blir derfor ikke prioritert.

Globale mål og delmål i Sørlandsrutas
betydning:
Globalt mål

Betydning for Sørlandsruta

Henvisning til globalt
delmål

Sørlandsruta skal sikre god helse
og fremme livskvalitet, uansett
alder
Sørlandsruta skal bygge solid
infrastruktur, fremme inkludering
og bærekraftig industrialisering og
bidra til innovasjon
Sikre fokus på bærekraft i egen
tjenesteproduksjon og andres
leveranser
Fremme varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst, full
sysselsetting og anstendig arbeid
for alle"
Styrke gjennomføringsmidlene og
fornye globale partnerskap for
bærekraftig utvikling

3,3

Sikre inkluderende, rettferdig og
god utdanning og
fremme muligheter for livslang
læring for alle
Handle umiddelbart for å
bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem

4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5

9,1, 9,4

12,5, 12a,

8,5, 8,6, 8,8

17,17

13,2, 13,3

Prioriterte områder det skal jobbe videre med
i Sørlandsruta
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Arbeide for nulltoleranse for dødsfall og skader i trafikken
Vi skal tilrettelegge for at alle kan leve friske og sunne liv, det er forutsetning for å
oppnå bærekraftig utvikling.
Utvikle et inkluderende arbeidsmiljø for alle i SR
Fokusere på nærvær og «se den enkelte ansatte i det daglige»

Legge til rette for involvering av ansatte
Det er vårt ansvar å forebygge sykdom relatert til forurensning av luft, vann og jord.

"Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering og bidra til innovasjon"
Oppgradere infrastruktur og omstille SR til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv
bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og
industriprosesser
Prioritere miljøhensynet ved nyanskaffelser
Aktivt arbeids for å skaffe SR kunnskap og erfaring med ny teknologi

Sikre fokus på bærekraft i egen tjenesteproduksjon og andres leveranser
Aktivt arbeide for å prøve ut ny teknologi
Prioritere miljøhensynet og bærekraft ved nyanskaffelser
Bidra til god kildesortering og bærekraftig bruk av materiell
Inngå avtaler og stille krav om bærekraft til leverandører ift bærekraftige målsettinger
(konsernavtaler og egne lokale anskaffelser)
Aktivt støtte utviklingsprosjekt i andre land. Skoleprosjekt som styrke deres
vitenskapelige og tekniske kapasitet til gradvis å innføre mer bærekraftige forbruksog produksjonsmønstre
Oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom
hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft,
vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og
for miljøet.

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"
Vi skal tilrettelegge for at alle kan leve friske og sunne liv, det er forutsetning for å
oppnå bærekraftig utvikling.
Bidra til, gjennom rekruttering og utvelgelse, full og produktiv sysselsetting og
anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med
nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.
Yte samfunnsansvar ved å tilrettelegge for lærlingplasser
Samarbeide med NAV for å tilrettelegge for rekrutering av personer som står i fare for
å falle utenfor arbeidslivet
Bidra til å redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller
opplæring
Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle
arbeidstakere

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale
partnerskap for bærekraftig utvikling
Delta i etablerte og bidra til nye og sterke partnerskap for å oppnå bærekraftig
utvikling
Videreutvikle samarbeidet med interesseparter
Være organisasjonens organisasjonsmessige kontekst bevisst

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og
fremme muligheter for livslang læring for alle
Videreutvikle Sørlandsruteskolen for å sikre opplæring av nye sjåfører
Aktivt rekruttere sjåfører til yrket som bussjåfør
Videreutvikle E-læringsplattformen for å sikre god og livslang læring
Ta samfunnsansvar og gjennom lærlingplasser bidra til at ungdom kan oppnå en
kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting,
anstendig arbeid og entreprenørskap.
Samarbeide med lokale NAV-kontor for å fremme kontakt med potensielle søkere
som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap i Sørlandsruta

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene
og konsekvensene av dem
Vi skal tilrettelegge for at alle kan leve friske og sunne liv, det er forutsetning for å
oppnå bærekraftig utvikling.
Aktivt opparbeide erfaringen med bruk av miljøvennlig teknologi
Bidra til å oppnå målene i «Det grønne skiftet»
Sette ambisiøse mål (KPI) for å redusere utslippen til luft
Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i
alle land.

Ingen kan gjøre alt, men Sørlandsruta vil gjøre noe.

