Ansvarsrapport
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Mennesker

Å være sitt ansvar bevisst

Som dagligvareaktør er det viktig for oss
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å være vårt ansvar bevisst. Vi selger matvarer,
Helse

men vi forvalter også våre kunders tillit.
Kundene våre er i økende grad opptatt av hva produktene
de kjøper inneholder, hvor de er produsert og hvordan de

1

påvirker miljøet.
Miljø
Det er derfor naturlig for oss at ansvar
er en del av vår forretningsidé.

Forsidebilde
Siden 2014 har vi stått i bresjen for å bevare regnskog og årlig redder
vi regnskogsområder som tilsvarer 42 857 fotballbaner.
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Bærekraftig fisk og sjømat

til verden. Vi skal kutte våre
utslipp og handle raskere enn
hva vi er pålagt å gjøre, og vi
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Bevaring av
regnskog
Mi l j ø

Hvert sekund forsvinner store områder
med regnskog i flere deler av verden
for å gi plass til palmeoljeproduksjon.
Dette bidrar til store klimagassutslipp
og endringer i klimaet både lokalt og
globalt.
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2015

2017

REMA 1000 ber norske myndigheter om å
forby regnskogødeleggende palmeolje ved

Fjerner Freia påskeegg fra sortiment

offentlige innkjøp.

og lanserer et alternativ uten palmeolje
sammen med Nidar.

2014

2016

Vi fjerner palmeoljen i egne matvarer.
Samtidig oppfordrer vi våre leverandører

Vi fjerner palmeoljen i

til å vise til et utfasingsplan og takker nei

alle levende lys.

til alle nyheter som inneholder palmeolje.

Miljø

Miljø

I 2014 fjernet vi som første dagligvareaktør palmeoljen i egne matvarer. Samtidig la
vi press på våre leverandører ved å takke nei til alle nyheter med palmeolje og
kreve at de skulle vise til en utfasningsplan. Siden 2015 har vi samarbeidet med
Regnskogfondet som er Norges viktigste aktør for bevaring av regnskog. Sammen
redder vi årlig regnskogsområder i Sørøst-Asia som tilsvarer 42 857 fotballbaner.

Å redde verdens regnskoger er
avgjørende for å redusere naturkatastrofer,
global oppvarming og fattigdom.
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—— 01
Vi ønsker å redusere forbruket ytterligere og palmeolje er derfor et tungtveiende

Vår policy

—— 02
Vi takker nei til produktnyheter som inneholder palmeolje uavhengig av hvem som
selger varen. REMA 1000 er eneste dagligvareaktør som velger å ikke kjøpe inn nye
matvarer med palmeolje.

—— 03
Vårt mål er at alle våre leverandører reduserer sitt forbruk av palmeolje.
Ved eventuell bruk skal produsenter og leverandører kun benytte sertifisert og
sporbar olje.
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Miljø

Miljø

kriterium ved innkjøp av nye matvarer.
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Mindre plast
Plastforsøpling er blant våre største
Mi l j ø

miljøutfordringer og på verdensbasis
slippes 15 tonn plast ut i havet hvert
minutt. Vi skal gjøre det enkelt å ta
miljøvennlige valg og har derfor satt
i gang en rekke tiltak for å redusere
plasten på egne merkevarer.
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Vi er opptatt av å gjøre det som virker og som er enkelt for kundene våre. Vi har

Våre tiltak

derfor satt oss et offensivt mål; innen 2020 skal vi kutte 37 prosent plast. Dette

—— Satt i gang arbeid med å redusere plasten med 1500 tonn plast innen 2020.

tilsvarer 1500 tonn og er det klart mest ambisiøse målet i dagligvarebransjen.

—— I 2018 alene kuttes plasten med godt over 400 tonn.

På sikt er målet at vi kun skal ha bærekraftig emballasje på alle egne merkevarer -

—— Lanserer bæreposer bestående av 80 prosent gjenvunnet plast. Dette bidrar til

og vi er på god vei.

at produksjon av ny plast reduseres med nærmere 3000 tonn årlig.
—— Reduserer plasten med nærmere 200 tonn i frukt- og grøntavdelingen.

Bare i 2018 skal vi kutte plasten med over 400 tonn på varer som frukt og
grønnsaker, vask- og hygiene og middagsprodukter. Videre lanserer vi nye

—— I 2017 fjernet vi mikroplast i alle egne merkevarer. I 2018 lanserer vi nye
bomullspinner med pappkjerne.

bæreposer som består av 80 prosent gjenvunnet plast. Dette reduserer bruken

—— Startet arbeidet med å redusere plastemballasje på alle egne merkevarer.

av ny plast med nærmere 3 000 tonn og reduserer klimautslippene med

—— Økt fokus på bruk av materialgjenvunnet emballasje.

7200 tonn CO2e per år.

—— Etterspørre emballasje som er produsert av fornybare og materialgjenvunnet råvare.

Vår tilnærming er å kutte plasten der det er mulig uten at det går utover kvalitet og

Miljø

Miljø

—— Tiltak for å sikre at det skal være enkelt for kundene å kildesortere emballasje.
mattrygghet, øke graden av gjenvunnet materiale samt gjør det enklere å resirkulere
emballasjen etter bruk.

Vi skal kutte 1500 tonn
plast innen 2020.
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Intro
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Matsvinn
Vi skal være en pådriver i kampen
Mi l j ø

mot matsvinn. Vårt mål er å redusere
svinnet i vår verdikjede med 50 prosent
i god tid før 2030.
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I 2015 kastet vi bortimot 355 000 tonn fullt spiselig mat i Norge. Dette tilsvarer
68,4 kg per innbygger. Forbrukerne står for 61 prosent av matsvinnet, mens
matindustrien, dagligvarehandelen og grossistleddet står for de resterende
39 prosentene.
Vi har satt i gang en rekke tiltak for å redusere matsvinnet i egen virksomhet. Blant
tiltakene som viser gode resultater er nedprising av varer som nærmer seg
utløpsdato, samarbeid med holdbarhetsindikatoren Keep-it og donasjon
av matvarer til Matsentralen og andre veldedige organisasjoner.
I 2017 signerte vi sammen med matbransjen og myndigheter en avtale om å
redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Dette støtter FNs bærekraftsmål
Miljø

Vårt mål er å halvere matsvinnet
i egen virksomhet.

39%

Forbrukerne står for 61

Matindustrien, dagligvarehandelen

prosent av matsvinnet

og grossistleddet står for de

Kastes per innbygger
i Norge

Kilde:
Matvett.no
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61%

resterende 39 prosentene
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Miljø

og vi vil jobbe for å halvere matsvinnet i egen virksomhet i god tid før avtalens mål.

Miljø

Miljø

Våre tiltak

Keep-it
—— Unike grønnsaker

—— Signert bransjeavtale med
myndighetene og resten av

Usikkerheten rundt datostempling er en stor årsak til at vi kaster mat. Siden
2012 har vi merket over 30 millioner ferskvarer med holdbarhetsindikatoren Keep-

—— Gir mat til Matsentralen

matbransjen om reduksjon av
matsvinn

og andre veldedige organisasjoner

it som måler temperaturen til produktet over tid og dermed viser den faktiske
holdbarheten. Samarbeidet med Keep-it har gitt gode resultater. Undersøkelser
viser at det har bidratt til at vi har redusert svinnet med 60 prosent på kjøttdeig fra

—— Nedpriser varer som nærmer

—— Hjelper våre kunder med å

seg utløpsdato

Nordfjord og 40 prosent på produkter fra Fiskcentralen.

planlegge sine innkjøp gjennom
Middagsplanleggeren

—— Samarbeid med holdbarhetsindikatoren Keep-it
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Intro
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Reduksjon av
utslipp
Mi l j ø

Klimautfordringene verden står ovenfor
gjelder oss alle. Selv om vi i REMA 1000
er små i verdenssammenheng er vi
overbevist om at vårt bidrag kan bety
noe. Derfor gjennomfører vi en rekke
reduksjonstiltak i egen virksomhet og
forsøker å påvirke hele vår verdikjede
for å redusere de totale utslippene.
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Utslippsreduksjonen på 33 648
tonn CO2e tilsvarer utslippet til: :

I perioden 2013 til 2017 har vi redusert våre utslipp med 38 prosent. Reduksjonen
på 33 648 tonn CO2e tilsvarer 13 459 biler på norske veier i ett år eller 6 730 ganger
rundt jorden med fly. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av
strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og
lekkasje på kjølemedier.
Blant tiltakene som har ført til betydelig reduksjon i utslipp er bytte av skadelig

biler på norske veier i ett år

dette redusert utslipp fra kjølegasser med 65 prosent siden 2013. Vårt mål er å fase
ut alle slike utslipp innen 2025. Videre har bytte til LED-belysning og energistyring
halvert utslippene fra elektrisitet.
I industribedriftene Norsk Kylling og Grans Bryggerier har bytte av fyringsolje til
mer klimavennlige alternativer redusert utslippene med 22 prosent. Videre har et
fokus på avfallshåndtering redusert mengden avfall i hele verdikjeden og ført til en
utslippsreduksjon på 18 prosent.

6 730
ganger rundt jorden med fly

Avfallsminimering og kildesortering
I REMA 1000 har vi et mål om minimum 80 prosent sorteringsgrad av avfallet i våre
butikker. Butikkene skal sortere avfall og ha rutiner og systemer som tilrettelegger
for god kildesortering. Vi sorterer matavfall, papp, papir, plast, metall, glass,
trevirke, restavfall og farlig avfall med flere. Økt kildesortering gir økt gjenvinning
og mindre restavfall. Samtidig gir materialgjenvinning god miljøeffekt.
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Miljø

Miljø

13 459

freon-gass til klimavennlige kjølegasser i butikker og på distribunaler. Alene har

Blant de beste i Norden på klimaledelse
I 2017 fikk vi som en av ni norske virksomheter toppkarakter av
Carbon Disclosure Project (CDP) for vår klimarapportering. For
å få høy karakter må man kunne vise til reduksjoner i eget utslipp
av klimagasser og planer for hvordan man skal jobbe med dette i
fremtiden. I de årene REMA 1000 har rapportert til CDP er karakteren
på klimaledelse forbedret fra C i 2014 til A- i 2016 og 2017.
Opptil 50 prosent mindre energibruk med ny standardbutikk
Butikken er utviklet i samarbeid med Sintef og Snøhetta og
i perioden 2015-2017 har vi åpnet over 20 slike butikker.
Standardbutikken er utviklet for å redusere miljøbelastning
og driftskostnader, samtidig som salgsarealet optimaliseres.
Resultatet er en butikk som bruker 30-50 prosent mindre energi,
er gjenkjennelig i lokalmiljøet og ikke minst både hyggelig å jobbe
og handle i.

Siden 2013 har vi redusert våre
utslipp med 38 prosent.
Vår standardbutikk har miljøelementer som LED-belysning, tak som er
klargjort for montering av solceller og resirkulerbar steinull i veggplatene.
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Miljø

Miljø

I 2015 åpnet vi vår første nye standardbutikk på Lillehammer.
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Økologi
Vi mener at økologi skal være
Mi l j ø

tilgjengelig for alle som har lyst til å
spise sunn og bærekraftig mat.
Vårt mål er derfor å øke volumet av
økologiske varer slik at at prisene på
økologi blir lavere.
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Økologifond
REMA 1000, Felleskjøpet, Norgesmøllene og Mesterbakeren har gått sammen om
etableringen av et økologifond som skal stimulere til økt økologisk kornproduksjon.
Fondet på 10 millioner kroner skal bidra til å dekke merkostnadene for bønder som
legger om fra konvensjonell til økologisk dyrking av korn.
Omlegging til økologisk drift tar tid da produksjonen går gjennom en endringsprosess.
For bonden fører dette skiftet med seg usikkerhet og utfordringen knyttet til salg under
omleggingen. Økologifondet skal trygge denne overgangen for norske bønder.

Miljø

Miljø

Jon-Frede Engdahl, gründer av Kolonihagen på restauranten på Frogner i Oslo

Kolonihagen
I 2016 kjøpte vi oss inn i anerkjente Kolonihagen. I tillegg til å utvikle unike
kvalitetsprodukter kun for REMA 1000 driver Kolonihagen blant annet salg og
distribusjon av kortreist økologisk mat gjennom eget bakeri, restauranten på
Frogner i Oslo og matkasser som leveres på døren. Vårt mål er at Kolonihagen
skal være Norges beste kompetansemiljø for å fremme utvikling av økologiske
produkter. Det skal gjøres gjennom produktutvikling, produksjon og salg av
høykvalitetsprodukter samt samarbeid med ulike kompetansemiljø.
Jørgen Karstensen får støtte fra Økologifondet til omleggingen til økologisk
kornproduksjon. Det gir trygghet i overgangen fra konvensjonell drift.
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Transport
Å benytte togtransport i stedet for
Mi l j ø

biltransport bidrar til store reduksjoner
i klimagassutslipp. Derfor går deler
av inntransporten til våre seks
distribunaler med tog. Vår policy er
tydelig: Vi bruker tog der det er mulig.
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Flere varer med tog reduserer klimabelastningen betydelig da tog i hovedsak går på
elektrisitet. Derfor øker vi andel varer som fraktes med tog inn til våre distribunaler.
I 2016 flyttet vi 2500 trailere fra vei til bane og i 2017 har andelen på tog økt
ytterligere.
Det beste eksemplet er REMA Distribusjon Narvik som har økt togandelen fra
75 prosent i 2015 til 98 prosent i 2017. Andre gode eksempler er distribunalene i
Bergen og Stavanger med henholdvis 90 og 75 prosent togandel i 2017.
Selv om vi har et mål om å bruke tog der vi kan er vi avhengig av distribusjon på vei
utslipp gjennom optimering av kjøreruter, miljøansvarlig kjøring og benyttelse av

Miljø

Miljø

for å komme frem til butikkene våre. Vi arbeider kontinuerlig med reduksjon av våre
tog der det er mulig. Andre tiltak er oppgradering av bilparken slik at de oppfyller
utslippskravene fra EU/EØS Euronorm 6 og det miljøvennlige kuldemediet R452A
som halverer miljøpåvirkning fra temperaturkontrollert transport.

Miljøbevisst kjøring og god logistikk, med utøkt
kombinasjon av inntransport og distribusjon, gir fulle
biler begge veier og lavere utslipp pr pall.
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Bærekraftig fisk
og sjømat
Mi l j ø

For å minimere de negative
påvirkningene oppdrett og fangst
har på naturen har REMA 1000
valgt å ikke selge fiskearter fra norsk
rødliste. I tillegg er all scampi vi selger
sertifisert av Aquaculture Stewardship
Council (ASC) og flere fiskeprodukter
er sertifisert av Marine Stewardship
Council (MSC).
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Siden 2015 har vi kun solgt ASC-sertifisert scampi i våre butikker. ASC er et
sertifiseringsprogram for ansvarlig havbruk som gir forbruker trygghet om at
sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og
samfunnet.

REMA 1000 tilbyr 100% ASC-sertifisert scampi

Miljø

Miljø

38

39

Intro

Miljø

Helse

Mennesker

Helse
Vi bør spise mer grønnsaker, fisk
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Enklere å spise sunt

48

Saltreduksjon

52

Dyrevelferd

og sjømat og mindre salt, sukker
og mettet fett. Derfor gjør vi
tiltak som gjør det enklere for
våre kunder og spise sunt og
godt - til bare lave priser.
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Enklere
å spise sunt
Helse

Vi ønsker å gjøre det enklere for
våre kunder å spise sunt og variert i
hverdagen. Sunne varer som frukt,
grønnsaker, fisk og sjømat er derfor
plassert først i våre butikker.
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Reduksjon av salt, sukker og mettet fett
Vi ønsker å være en bidragsyter i arbeidet med å gjøre det lettere å
ta sunne og gode valg. Gjennom intensjonsavtalen som ble inngått
mellom myndighetene og matbransjen i 2016 har vi forpliktet oss
til å redusere salt, sukker og mettet fett.

Helse

Vi har kommet et godt stykke på vei og har redusert saltet i egne
matvarer med 30 prosent, noe som tilsvarer 752 tonn. I tillegg
har vi redusert sukkeret i en rekke matvarer og tilsetter blant
annet grønnsaker i middagsretter for å redusere andel mettet fett.
Videre plasserer vi sunne varer først i butikken og jobber med
reformulering og pakningsstørrelser når vi utvikler nye produkter.
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Helse

Når vi utvikler nye produkter er vi bevisst
på innholdet av salt, sukker og mettet fett
og vi har allerede reduserte saltinnholdet i
egne matvarer med 30 prosent.

Frukt og grønnsaker

I 2006 flyttet vi som første dagligvarekjede frukt og grønt først i alle våre butikker.
Dette førte til at våre kunder la mer av disse varene i kurven når de handlet hos
oss. De siste årene har vi forsterket vår satsning på frukt, bær og grønnsaker ved å
tilby produkter som gjøre det enkelt å spise mer av de sunne og gode varene. Blant
produktene våre kunder har tatt godt i mot er grønnsaker som kan puttes rett på
grillen, ferdigsalater til middagsløsninger og rotgrønnsaker i sesong. Vår ambisjon
er å være dagligvarekjeden som tilbyr frukt, bær og grønnsaker av høy kvalitet - til
bare lave priser.

Helse

Helse

42%
Frukt

46

53%
Grønnsaker

47

5%

Bearbeidet frukt og grønt

1 million

skreimåltider ble solgt i 2017

Fisk og sjømat
Vi har de siste årene hatt en offensiv satsing på fersk fisk og sjømat. Vårt mål er at det skal
være enkelt å få i seg mer av disse sunne varene - til bare lave priser.

Helse

Ingen av lakseproduktene vi selger inneholder
antibiotika eller blir fôret med palmeolje.
Vi vil gjøre det enkelt å lykkes med tilberedning av fisk og sjømat og jobber derfor
mye med produktutvikling og innovasjon. Enkelhet er årsaken til at laks har gått fra
å være en sjelden søndagsmiddag – et halvdagsprosjekt med filetering og tining
av hel fisk – til å bli en av det norske folks absolutte hverdagsfavoritter. Nå får man
den ferdig filetert og den kan puttes rett i ovnen og være ferdig på 15 minutter. Det
enkle er ofte det beste.

Hvert tredje fiskemåltid i Norge
er kjøpt hos oss.
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1 million

krabber ble solgt høsten 2017

Vi ønsker å tilby våre kunder sunne og grove brød og har derfor redusert
tilsetningsstoffer, tilsatt gluten, sukker og salt i alle våre brød og bakervarer fra
Mesterbakeren. Vi tilsetter også surdeig i flere varianter for holdbarhet og aroma,
men også fordi surdeig hjelper til å frigjøre næringsstoffene i melet.
Siden 2016 har 60 prosent av alle våre lanseringer av brød vært grove og sunnere
alternativer.
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Helse

Helse

Grovt brød

Intro
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Saltreduksjon
Vi ønsker å gi kundene våre sunnere
Helse

valgmuligheter og har derfor redusert
saltet med 30 prosent i egne matvarer.

Vi har redusert saltmengde i alle egne texmex-produkter med
30 prosent samt fjernet tilsatt sukker i flere av produktene.
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Vi har redusert saltet med over 700 tonn salt
i egne matvarer.

Vi nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt av helsemyndighetene.
Dagsinntaket på salt er ca. 10 gram pr person – pr dag. Myndighetenes anbefaling
er å halvere dette til 5 gram.
Prima kokt skinke:

6 tonn salt

Vi har signert og forpliktet oss til å være med i Saltpartnerskapet som er et initiativ
igangsatt av Helsedirektoratet. Saltpartnerskapet har som målsetning å stimulere
til at produsentene reduserer innholdet av salt i matvarer samt å øke bevisstheten

Helse

utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer, bedre merking og
informasjon til forbrukere sentrale oppgaver.
Brød fra Mesterbakeren:

241 tonn salt

Vi ønsker å bidra til å gi kundene sunnere
valgmuligheter og har derfor redusert saltet
med 30 prosent i egne matvarer.

Solvinge kyllingkjøttdeig:

2,5 tonn salt
54
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Helse

om salt og helse i befolkningen. Videre er kompetanseheving, forskning og

Intro

Miljø

Helse
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Dyrevelferd
Vi i REMA 1000 mener at dyr som
Helse

vokser opp under gode forhold trives
bedre og gir oss kjøtt, melk og egg av
en bedre kvalitet. For å bli leverandør
til REMA 1000 er det å følge våre egne
– og allmenne – retningslinjer for
dyrevelferd en forutsetning.
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Tett samarbeid med Dyrevernalliansen siden 2016
REMA 1000 ønsker å forbedre dyrevelferden i egne industriselskaper og har derfor
inngått et samarbeid med Dyrevernalliansen. Samarbeidet gjør oss i bedre stand til
å jobbe med de viktigste områdene innenfor dyrevern og har som formål å bedre
norsk dyrevelferd.

For produkter basert på dyr skal dyrenes velferd vies tilstrekkelig oppmerksomhet
gjennom hele verdikjeden. Dyrevelferd skal vurderes i dyrets livsløp, fra avl til
avlivning. Som et minimum skal nasjonal lovgivning og internasjonale anbefalinger
overholdes og beste praksis etterstrebes.
Bonde Ola Gimse med den ny kyllingrasen i fjøset i Trøndelag.

I 2011 startet vi å merke eggekartongene fra burhøns. I tillegg ble forskjellene i
dyrevelferd mellom høns i bur og frittgående høns omtalt på kartongene. Siden
2012 har vi som eneste dagligvareaktør utelukkende solgt egg fra frittgående høner

Vi tror en kylling som
har det bedre, smaker bedre

og i 2016 vant vi den internasjonale dyrevelferdsprisen” Good Egg Award” for
initiativet.
I 2018 kunne vi dele nyheten om at vi bytter til en friskere og mer aktiv kyllingrase.
Norsk Hubbard fra Solvinge er en frisk, aktiv og livlig kylling som gjør bedre dyrevelferd
tilgjengelig for alle. Kyllingen både lever lenger og vokser saktere enn kyllingen som er
vanligst i Norge og har behov for miljøberikelser som høyballer, hakkeblokker, klatrestativer
og vaglepinner den kan leke med i fjøset. Den nye kyllingen markedsføres under
merkevaren Solvinge og tilbyr kundene god dyrevelferd og kvalitet – til bare lave priser.

Hubbarden er artig å holde på med fordi den er så energisk
og leken. Den bruker alle lekene vi setter inn i fjøset, klatrer på
høyballer og plattformer og styrer og strøbader. Det skaper veldig
fin stemning i kyllingfjøset
Ola Gimse
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Helse

Helse

Egg fra frittgående høner siden 2012

—— REMA 1000 skal ikke selge eller benytte pels fra dyr som er alet opp eller fanget
vesentlig for pelsens skyld.
—— REMA 1000 skal ikke selge eller benytte dun fra fjørfe som er levendeplukket
eller brukt i produksjon av foie gras, og krever det samme av leverandøren.
—— REMA 1000 skal ikke selge eller benytte ull fra sauer som har vært utsatt for

Helse

mulesing i egne merkevarer, og krever det samme av leverandøren.

Vår policy

—— REMA 1000 skal ikke selge eller benytte ull fra angorakaniner, og krever det
samme av leverandøren.
—— REMA 1000 skal ikke selge egg fra burhøns.
—— REMA 1000 skal ikke selge eller benytte foie gras.
—— REMA 1000 skal ikke selge eller benytte produkter fra storferasen Belgian Blue.
—— REMA 1000 skal ikke selge eller benytte gjøkalv.
—— REMA 1000 skal ikke benytte dyreforsøk under fremstilling av egne merkevarer
på kosmetikk- og husholdningsprodukter, og heller ikke gi andre i oppdrag å
utføre det for seg. Det samme kreves av leverandører.
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I REMA 1000 har vi en grunnleggende
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Mangfold og inkludering

74

Etisk handel

80

Norges Musikkorpsforbund

84

Barn og idrett

tro på enkeltmennesket og det å gi

mennesker med ulike forutsetninger
Tekst kommer

muligheter. Dette gjelder ikke kun våre
egne ansatte, men også menneskene
og organisasjonene vi velger å
samarbeid med.
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Mangfold og
inkludering
Me n n e s ke r
Mennesker

I REMA 1000 har vi gode erfaringer med
å skape en arbeidsplass hvor integrering
og mangfold står sterkt. Ulike kulturer
og egenskaper gjør oss rikere og vi tror
et fargerikt felleskap skaper et godt
arbeidsmiljø.
Kjøpmann David Adampour på REMA 1000 Torggata har ansatte fra femten ulike nasjoner,
som på tross av utfordringer som Tourettes, ADHD og ulike språk og kulturer har de alle et
felles mål: Å bli hovedstadens beste butikk.
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Kilde
Røde Kors og SSB 2016

Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass og benytter muligheten til å bidra i det
viktige integreringsarbeidet ved å skape en inngang til arbeidsmarkedet.

17 236

13%

har droppet ut av

videregående skole

av Norges befolkning er
innvandrere. I 2060 vil det

Unge

være 37% av befolkningen

325 000

mennesker er sterkt

Hele 76 prosent av våre Kjøpmenn tar ansvar for mennesker i sitt lokalsamfunn ved å

overrepresentert blant

være en døråpner for de som faller utenfor arbeid og utdanning. Resultatet er et rikt
mangfold på arbeidsplassen som skaper verdi både for medarbeidere og kunder.

utenfor arbeid

23 400

35 mrd.

på å få jobb

samfunnet 35 mrd i året

mennesker venter

Det å komme seg ut i arbeid er en stor fordel for integreringen og mange av våre
Kjøpmenn har avtaler med aktører innen norskopplæring. En av dem er Atle Bringsås

Arbeidsledighet koster

NORGE

på REMA 1000 Seljord som gjennom 20 år har tatt inn to flyktninger i året for å drive

Mennesker

Mennesker

funksjonshemmede står

sosialhjelpsmottakere

språkopplæring. I 2016 fikk han REMA 1000 sin Ansvarsprisen for innsatsen han har
gjort for integrering i sitt lokalsamfunn.

REMA 1000
“Mennesker som kommer til landet vårt
kan bli en ressurs for samfunnet og det er
min jobb å gi de en mulighet.“

84%

6 av 10

av disse kommer fra NAV

22%

Atle Bringsås
Kjøpmann REMA 1000 Seljord og
vinner av Ansvarsprisen 2016

får fast jobb i REMA 1000
etter arbeidspraksis

kommer fra

introduksjonsprogrammet

8 av 10

for flyktninger

23%
fra andre tiltak

Kjøpmenn i REMA 1000 har
ansatte på arbeidspraksis

Kilde
Fafo: Inkludering og mangfold i
REMA 1000, 2016
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Pøbelprosjektet

Siden 2011 har REMA 1000 samarbeidet med Pøbelprosjektet
som hjelper ungdommer som har falt utenfor utdanning og
arbeid.
Hittil har over 200 fått en ny sjanse gjennom praksisplass i butikk eller på
distribunal. Over hundre pøbler har fått jobb i REMA 1000, noe som i følge
Det Norske Veritas sparer det norske samfunnet for 1,1 milliard kroner.*
Pøbelprosjektet ble startet av Eddi Eidsvåg i 2007. Siden 2011 har REMA 1000
Mennesker

Mennesker

vært tilbyder av praksisplass med målet om gi ungdom som faller utenfor jobb og
utdanning en ny sjanse.
REMA 1000 er stolte over å kunne bidra til at flere unge mennesker får den viktige
erfaringen av å yte noe på en arbeidsplass. Vi opplever pøblene som motiverte og
engasjerte og vi er stolte av at de evner å reise seg når livet er tøft.

“Man vokser når man får tillit og ansvar
– og det har jeg fått i REMA 1000”
Travis Lyons
Tidligere pøbel

Travis Lyons kom til REMA 1000 gjennom Pøbelprosjektet.
I dag er han på god vei mot målet om å bli Kjøpmann.

* Kilde:
Pøbelprosjektet
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Mennesker er mennesker, uansett hvor de
kommer fra. For meg er det viktig å ikke
bare se de for hvem de er, men for hva de
kan bli. For meg er det enkelt – jeg ansetter
kun de som ikke får jobb andre steder

Ansetter kun de som ikke får jobb andre steder
David Adampour på REMA 1000 Torggata i Oslo er en av mange som brenner
brenner for å gi mennesker som faller utenfor muligheter. Dette har ført til at David
er trukket frem av NAV som en av de i Norge som gir flest praksismedarbeidere fast
jobb etter endt praksis.
Ansatte med spesielle behov er en ressurs
På REMA 1000 Skistua i Narvik har mennesker med behov for ekstra tilrettelegging
fått muligheter hos Kjøpmann Øystein Haugen. En av dem er Bård Harald Jenssen
som har vært ansatt hos Øystein i 16 år.

Dette er mennesker som trenger litt mer
oppfølging, men når de opplever mestring
blir lykken og gleden mange ganger større.
De blir dine mest lojale medarbeidere.
Mennesker med ulike forutsetninger
gir en varmere arbeidsplass og et bedre
arbeidsmiljø
Øystein Haugen
REMA 1000 Skistia i Narvik

Den gode erfaringen ved å ansette Bård har gitt Øystein lyst, erfaring og kunnskap
til å hjelpe flere. I dag samarbeider han blant annet med NAV og andre aktører.
Øystein fikk i 2017 REMA 1000 sin Ansvarspris for innsatsen han har gjort på
inkluderingsfeltet.
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David Adampour
REMA 1000 Torggata i Oslo

Veien Ut hjelper rusavhengige til å leve et varig rusfritt liv der naturen i Norge
benyttes som arena for trening og gode opplevelser. Målet er å skape mestring
og sammen med terapeuter skal dette bringe de rusavhengige over i en rusfri
tilværelse.
Gjennom en tre måneders lang ekspedisjon fra Femund til Svalbard hjelpes
deltagerne til et varig rusfritt liv. Turen er svært krevende og et sterkt fellesskap,
mot, styrke og mengder med vilje er avgjørende.

Veien ut

REMA 1000 har siden 2014 vært stolt hovedsamarbeidspartner med Veien Ut.
som har blitt rusfri som en del av ettervernet.

Det startet med en enkel tanke;
Hva med å vise at rusavhengige kan
være en like stor ressurs som alle andre?

Deltagere fra
Veien Ut på ekspedisjon
73
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Vi støtter deres arbeid og ekspedisjoner samt tilbyr arbeidspraksis til deltagere

Fotballkompis

Kilde:
Røde Kors 2016

18 000

Unge enslige asylsøkere integreres gjennom idrett.

1174

Nærmere 18 000 venter

I 2016 kom det 1174 asylsøkere under 18 år,

behandling på asylsøknad

320 av disse kom uten sin nærmeste familie

65 millioner

Hverdagen på asylmottak er preget av isolasjon, lite aktivitet og mange sitter der

3460

millioner mennesker er på flukt fra krig og

I 2016 kom det 3460

nød. Halvparten er barn

asylsøkere til Norge

i flere år. Unge flyktninger trenger trygghet og omsorg for å kunne leve et mest mulig
normalt liv og få venner i et nytt lokalsamfunn. Vi har derfor etablert et fotballag som

Mennesker

Mennesker

kobler unge flyktninger sammen med norske ungdommer.
I tillegg til integreringen gjennom idrett skapes det jobbmuligheter i REMA 1000 for
deltagere i prosjektet.

REMA 1000 ønsker å være en bidragsyter i det
viktige integreringsarbeidet. Fotball har et universelt
språk som bringer folk sammen på tvers av
kultur og landegrenser og vi er stolte av å kunne
bidra gjennom dette prosjektet.
Vidar Riseth
Sponsorsjef i REMA 1000
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Etisk handel
Mennesker

Ansvarlig innkjøp i REMA 1000 handler
om hvem vi kjøper varer av, hvordan de
blir produsert, hva de inneholder og om
de blir produsert under verdige og lovlige
forhold.

Kvalitetsdirektør i REMA 1000, Martina Rabsch, på revisjon på ananasplantasje i Costa Rica
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Vi ønsker profesjonelle og dyktige leverandører som holder en høy standard når det
gjelder innkjøpspolicy, kvalitet, etikk og arbeidsforhold. Vårt ønske er å samarbeide
langsiktig med våre leverandører slik at vi sammen kan bygge opp felles kompetanse

Mennesker

Mennesker

og tillit som legger til rette for en sunn og bærekraftig vekst for begge parter.

REMA 1000 handler varer fra 21 ulike land
Vi handler varer fra 21 ulike land og mange av disse varene produseres i
land med høy risiko for korrupsjon, uverdige arbeidsforhold og manglende
organisasjonsfrihet.
Som konsernmedlem av Initiativ for Etisk Handel rapporterer vi årlig om
vårt arbeid. Våre etiske retningslinjer er en del av vår rammeavtale med alle
leverandører, og gjengir blant annet våre forpliktelser for etterlevelse av
menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet og antikorrupsjon.
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REMA 1000 er konsernmedlem av
Initiativ for Etisk Handel (IEH) og rapporterer
årlig om arbeidet med etisk handel.
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Ansvarsroser
For hver solgte bukett med Ansvarsroser gir vi et bidrag til
utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet rundt rosefarmene i Kenya.

gjør en forskjell for roseprodusentenes ansatte og lokalbefolkningen i områdene

Mennesker

Mennesker

Vi er opptatt av at pengene skal gå til varige og bærekraftige prosjekter som
hvor rosene produseres. Sammen med lokale myndigheter, organisasjoner og
roseplantasjene ser vi på potensielle prosjekter som omfatter forbedringer innen
miljø, helse og utdanning. I 2017 samlet vi inn 2.3 millioner kroner og arbeidet med
å bygge skole og sykestue i rosefarmenes lokalsamfunn er i gang.
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Norges
Musikkorpsforbund

Siden 2013 har REMA 1000 har vært hovedsponsor for NMF. Vi ønsker å bidra slik
at de kan sikre gode vekstvilkår for korpsene, være en attraktiv organisasjon og
synliggjøre korpsenes betydning. Siden 2016 har vi også støttet sommerskoler over
hele landet der barn og unge får dyrke musikkgleden sammen.
Forbundet gjør en enorm innsats for å få musikkorps til å bli en attraktiv

Visste du at det er over 1600 korps i Norge? Norges Musikkorps

fritidsinteresse for mennesker i alle aldre og er en viktig del av kulturen i Norge.

Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon
Mennesker

med hele 60 000 medlemmer fra nord til sør.

Antall kornettspillere:

10 000
Antall korps:

1 600
Antall medlemmer:

60 000
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Barn og idrett
REMA 1000 ønsker å være en pådriver
Mennesker

for å introdusere barn og unge for en
aktiv livsstil.

Marcus Bailey under Verdikampen på Norway Cup
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Norway Cup
REMA 1000 ønsker å bidra til idrettsglede for barn og unge og har siden 2016 vært
generalsponsor for Norway Cup. I 1972 ble Norway Cup arrangert for første gang med
420 lag og 8 400 deltagere. I dag er det verdens største fotballturnering for barn og unge
med over 2000 påmeldte lag.
Uten mat og drikke duger helten ikke og som hovedsamarbeidspartner har vi
et særlig ansvar for at spillere og besøkende på Ekebergsletta skal få i seg sunn
og god mat. I REMA 1000 Matland serveres smakfull og næringsrik mat og
Mennesker

fått en egen sone der de kan benytte seg av bleier og andre produkter fra LevVel –
REMA 1000 sin egen serie for mor og barn.

“REMA 1000 ønsker å være bidragsyter i det viktige
arbeidet med å få flere barn til å delta i breddeidrett og
fysisk aktivitet. Som generalsponsor for verdens største
fotballturnering får vi muligheten til akkurat det”.
Vidar Riseth
Sponsorsjef i REMA 1000

Sponsorsjef i REMA 1000, Vidar Riseth og Generalsekretær i Norway Cup, Tony Isaksen
med FNs bærekraftsmål som har en sentral plass i verdens største fotballturnering
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samarbeidspartnere bidrar med aktiviteter for liten og stor. Småbarnsmødre har

Summer Camp

REMA 1000 ønsker å oppfordre til en aktiv livsstil for barn og
unge. Vi ønsker at de skal oppleve mestringsfølelse og glede seg
over ulike aktiviteter og har siden 2015 arrangert REMA 1000
Sjøcamp - et gratis arrangement for barn og unge.
Summer Camp er en arena for læring, lek og moro. Kunnskaper om sjøvett,
livredning og førstehjelp er viktig, men campen skal også være et sted der
deltagerne opplever spenning og mestring gjennom aktiviteter som blant annet

Siden 2017 har vi arrangert campen sammen med Zuccarellostiftelsen. Mats Zuccarello
opprettet i 2016 stiftelsen som har som formål å gi flest mulig barn muligheten til å drive
med idrett. Ambisjonen til stiftelsen er like enkel som den er ambisiøs; ingen barn og
unge i Norge skal behøve å bli stående igjen på sidelinjen.

Glade barn på sommerleir!

“Sønnen min sier at dette var den
beste uken han hadde i sommer og
han snakker fremdeles om campen og
vennene han fikk der. Det sier vel litt at
han ikke ville hjem”
Mor
til deltager på REMA 1000 Sjøcamp
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vannski, wakeboard, fotball, seiling, akrobatikk og dans.
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Norgesmesterskapet i fotball
Fotball er noe av det som engasjerer og gleder nordmenn aller mest. Siden 2015
har vi vært hovedsamarbeidspartner til den norske cupen i fotball som spilles rundt
i hele landet.
Cupen er en nasjonal begivenhet og folkefest i Norge – som strekker seg fra de
første rundene hvor topplagene gjester mindre klubber rundt i landet – til selve
cupfinalehelgen i november hvor det rundes av foran fullsatt tribune på Ullevaal.
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REMA 1000 i Norge AS
Gladengveien 2,
0661 Oslo
PB 6428 Etterstad,
0605 Oslo
www.rema.no
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Spørsmål eller innspill til ansvarsrapporten?
Kontakt sjef for miljø og samfunnsansvar
Kaia Andresen på kaia.andresen@rema.no
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www.rema.no
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