ROYAL DUTCH SHELLS FORPLIKTELSER OG
POLICY FOR HELSE, MILJØ, SIKKERHET, SIKRING
(HMSS) OG SAMFUNNSANSVAR
FORPLIKTELSER

I A/S Norske Shell er vi alle forpliktet til å:
■
■
■
■
■
■
■
■

■

etterleve målet om ingen skade på mennesker;
beskytte miljøet;
bruke ressurser og energi effektivt i vår framskaffelse av produkter og tjenester;
respektere våre naboer og bidra til lokalsamfunnene vi opererer i;
utvikle energiressurser, produkter og tjenester i tråd med disse mål;
gjøre våre resultater kjent for offentligheten;
spille en ledende rolle i å benytte beste praksis i vår industri;
styre våre aktiviteter innen HMSS og samfunnsansvar på samme måte som andre viktige
forretningsaktivitetene; og
fremme en kultur der alle Shell-ansatte deler disse forpliktelsene.

På denne måten ønsker vi å oppnå resultater innen HMSS og samfunnsansvar som vi kan være
stolte av og dermed nyte tillit hos kunder, eiere og samfunnet som helhet, være en god nabo
og bidra til bærekraftig utvikling.

POLICY

Det er A/S Norske Shells policy at vi:
■

■
■
■

■
■

	har en systematisk tilnærming til HMSS og samfunnsansvar for å sikre at lover og regler
overholdes og kontinuerlig forbedring oppnås;
	planlegger forbedringer, måler, vurderer og rapporterer måloppnåelse;
	krever at leverandører styrer HMSS og samfunnsansvar i henhold til denne policy;
	krever at samarbeidsprosjekter der vi er operatør etterlever denne policy og bruker sin
innflytelse til å påvirke at de blir brukt i andre samarbeidsprosjekter;
	arbeider proaktivt med naboer og berørte lokalsamfunn; og
	inkluderer resultater innen HMSS og samfunnsansvar i evaluering av ansatte og belønner
dem deretter.
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General Disclaimer: The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate entities.
In this Policy the expression “Shell” is sometimes used for convenience where references are made to companies within the Shell
group or to the group in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Shell companies in general or
those who work for them. These expressions are also used where no useful purpose is served by identifying specific companies.

