Overordnet veiledning til kriteriesett for
forsikringsbransjen
Målgruppen for kriteriene er forsikringsvirksomheter, hovedsakelig innenfor næringskode 65 og 66.
Formålet med de nye forsikringskriteriene er å sikre bevis for at virksomheten tar hensyn til klima- og miljøaspekter
knyttet til hovedaktivitetene. Hovedaktivitetene til forsikringsbransjen er identifisert som:
•
•
•
•
•

Klimarisiko
Skadeserstatninger
Skadeforebygging
Investeringer – aksjer, obligasjoner, hedgefond, eiendom m.m.
Forvaltning av virksomhetens egne midler

Klima- og miljøaspekter skal integreres i virksomhetsstyringen; i policyer, målsettinger, retningslinjer, styrets og
ledelsens beslutningsprosesser, nøkkelindikatorer/KPI, risikostyring, avvik og korrigerende tiltaksprosedyrer.
Kriteriene er praktiske verktøy som skal bidra til å innfri anbefalinger og svare på utfordringer i “Veikartet for grønn
konkurransekraft i finansnæringen”: https://www.finansnorge.no/om-finans-norge/publikasjoner/veikart-for-gronnkonkurransekraft-i-finansnaringen/
Metoden som benyttes for å integrere vesentlige klima- og miljøaspekter i virksomhetsstyringen er den anerkjente
PDCA metodikken (Plan-Do-Check-Act). Kriteriene er prosessbaserte og skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring i
klima- og miljøprestasjonene. Innenfor kriteriene fastsetter virksomheten selv sin tilnærmingen til klima- og
miljøarbeidet.
Kriteriene omhandler:
•
•
•
•
•
•

Klima- og miljøpolicy
Fastsette klima- og miljømål med tilhørende indikatorer
Positiv / negativ screening
Utvikling av “grønne” produkter
Åpenhet / Miljøinformasjon
Evaluere og rapportere på klima- og miljøarbeidet

Kriteriene kommer i tillegg til “Felles kriterier” som behandler klima- og miljøaspekter knyttet til den interne driften av
virksomheten. Kriteriene Id 2106 og Id 2108 i høringsdokumentet har elementer som overlapper “Felles kriterier”:
•
•

Kriterie ID 2106 presiserer at offentliggjøring av miljøinformasjon knyttet til forsikringsvirksomhetens
hovedaktiviteter skal tas hensyn til i ID 5 og 7 i felleskriteriene.
Kriterie ID 2108 omhandler rapportering på de fastsatte nøkkelindikatorene knyttet til hovedaktivitetene. Det
anbefales at disse samordnes med/integreres i de ordinære Klima- og miljørapportene.

Faglig oppdatering:
Konsulenter og sertifisører som ønsker å arbeide med kriteriesettet må gjennomføre en egen fagoppdatering rettet
mot miljøstyring i forsikringsbransjen.
Erfaring fra forsikringsbransjen og/eller annet arbeid med forsikringsspørsmål er ønskelig. Det legges vekt på
kjennskap til bransjens terminologi og forståelse av tjenestene de leverer knyttet til hovedaktivitetene.
Fagopplegget vil inneholde:
•
•
•
•
•

Bakgrunn for, og målsetting med, kriteriesettet
Klima- og miljøaspekter knyttet til forsikringsbransjen
Gjennomgang av kriterier og veiledning
Gjennomgang av HK-veiledning og metode for ansvarsfordeling av kriteriene
Spørsmål og svar

Nærmere informasjon om oppdateringen blir sendt ut til alle konsulenter og nyhetsbrev og nettside. Ønsker dere mer
informasjon om dette ta kontakt med jan.halvor@miljofyrtarn.no.
Virksomheter som ønsker å gå i gang med kriteriesettet før oppdateringen er gjennomført, kan gjøre seg kjent med
kjent med kriteriene, men må gjennomføre oppdateringen når det er klart.

Praktisk:
For spørsmål knyttet til sertifisering av forsikringsvirksomheter ta kontakt med jan.halvor@miljofyrtarn.no
Eksisterende forsikringsvirksomheter som er sertifisert på felleskriteriene må ta inn det nye kriteriesettet ved
resertifisering. Virksomheten må ved resertifisering benytte konsulent som har gjennomført faglig oppdatering på
forsikringskriteriene, eller ha en internt (Miljøfyrtårnansvarlig, internkonsulent eller andre) som har gjennomført
oppdateringen.

