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Om Move
Move tilbyr rådgivning, design, implementering, drift, driftstøtte, forvaltning, vedlikehold, support og 
feilsøking, samt kostnadseffektive leveranser av IT-løsninger til offentlige og private virksomheter.

Move har hovedkontor i Oslo og leverer tjenester og løsninger over hele landet. Move er i sterk vekst 
og har god lønnsomhet. Selskapet omsatte i 2019 for nesten 300 millioner kroner. Move har 75 ansatte, 
hvorav 50 er høyt sertifiserte konsulenter. Moves strategi er å tilby unik spisskompetanse som utfyller 
kunders egen kompetanse innenfor områder det er dyrt og uhensiktsmessig for kundene å bygge egen 
kompetanse.

Kompetansemiljøet i Move tiltrekker seg dyktige konsulenter som ønsker å fokusere på sitt fagfelt. Et 
gjennomarbeidet metodeverk “The Move way of consulting” sikrer høy kvalitet og gjennomføringsevne. I 
siste kundeundersøkelse ga 48 store og mellomstore virksomheter i Norge Move en score på 5,26 av 6,0 
mulige på profesjonalitet og kvalitet.

Move er både en systemintegrator som leverer kompetanse og løsninger, et konsulentselskap som 
leverer konsulentjenester uavhengig av hvor løsningen er kjøpt, og en uavhengig driftspartner som 
forvalter kundens IT-infrastruktur. Basert på selskapets kompetanse leverer og supporterer Move 
produkter og løsninger på en kostnadseffektiv måte være seg som en hybrid eller Cloud basert løsning.  
Dette sikrer kundene det beste fra “to verdener”; tilgang på høy kompetanse og gunstige priser på IT-
produkter og løsninger.

Move AS, Oslo, Norge har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller 
Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2015.
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MOVE HAR ET TYDELIG FOKUS PÅ MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET. 

Miljøfokus gjenspeiles og fanges opp av flere uavhengige systemer og kvalitetsrutiner som Move har 
valgt å knytte seg til. Move oppfyller krav fra offentlige myndigheter knyttet til miljøhåndtering. Vi mener 
miljø er et så viktig område at vi har utvidet kravene til oss selv og vårt miljøarbeide med flere frivillige 
ordninger for å sikre oss en posisjon som ledende innen området. 

Eksterne krav og faktorer knyttet til miljø dekkes av angitte medlemskap, og de interne miljøfaktorer 
dekkes via arbeide med HMS, ISO 9001:2015, samt at miljø er et sentralt tema som blant annet 
gjenspeiles i nedenstående sitat fra Moves Kvalitetshåndbok:

2.4.3 HMS-MÅL (IKF § 5-4)

Move har etablert et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) hvor vi har som mål å 
forebygge ulykker, miljø- og helseskader på arbeidsplassen. Våre produkter, konsepter og tjenester skal 

bidra til at Move internt og våre kunder reduserer den negative 
påvirkningen på miljøet igjennom redusert papirforbruk, 
rasjonell og effektiv (minimere) transport, samt redusert behov 
for kontorareal. Move er en IA-bedrift som et ledd i å bidra 
til positivt arbeidsmiljø for de ansatte. Move skal igjennom 

miljøsamarbeid med Eurovironment AS sikre at EE avfall blir håndtert på en forskriftsmessig måte. Via Moves 
medlemskap er Move sine kunder sikret tilgang på miljøvennlig avhenting av EE basert avfall.

MOVE ER EN IA-BEDRIFT SOM ET LEDD 
I Å BIDRA TIL POSITIVT ARBEIDSMILJØ 

FOR DE ANSATTE.
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Moves interne miljøfaktorer
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MOVES MILJØHÅNDBOK 

Move har en etablert miljøhåndbok som omhandler både strukturelle og praktiske miljøhensyn. I Move 
søker vi å benytte «grønn transport» i de tilfeller hvor dette er formålstjenlig med hensyn til krav om 
leveringstid. Move kildesorterer sitt avfall i henhold til enhver tids gjeldende instruks fra vår byggeier.  

I 2005 flyttet selskapet sine konsulenter og selgere 
fra Asker inn til arealeffektive lokaler i Oslo 
sentrum, nær offentlige transportknutepunkt. 
Dette for å redusere ressursforbruk til reiser til 
og fra kunder. Kundebesøk fra våre selgere og 

konsulenter skal i størst mulig grad foregå ved bruk av offentlig transport, og for å understøtte dette 
refunderer selskapet en andel av ansattes månedskort. Move har ikke firmabiler og refunderer i svært 
begrenset grad bruk av egen bil. 

En stor andel av våre ansatte benytter kollektivtransport til/fra arbeidsplassen og mer enn 50% av 
kjøretøy som benyttes i samme ærend i virksomheten er elektriske. Move har også tilrettelagt for en 
ende-til-ende digital arbeidsdag og utstrakt bruk av «mobile kontorløsninger» slik at reisevirksomheten 
er så lav som mulig.

Videre oppfordrer vi til gjennomføring av elektroniske møter og har tilrettelagt for dette gjennom bruk av  
blant annet Zoom og Skype for Business. Alle Moves ansatte har egen videoklient og vi har tilgjengelig 4 
videokonferansemøterom i våre lokaler, for møter med kunder, leverandører og kolleger. 

Ingen oppgave er for liten eller stor til å bli ignorert i videre arbeide med en «grønnere virksomhet», noe 
vi både oppfordrer og stiller krav til Move medarbeidere å aktivt delta med innspill og forbedringer mot.

INGEN OPPGAVE ER FOR LITEN ELLER STOR 
TIL Å BLI IGNORERT I VIDERE ARBEIDE MED 

EN «GRØNNERE VIRKSOMHET»
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SOM EN BETYDELIG AKTØR PÅ DET NORSKE 
MARKEDET HAR VI I ALLTID SETT PÅ 

MILJØBEVISSTHET SOM MEGET VIKTIG OG 
SOM ET AV VÅRE KONKURRANSEFORTRINN.

MOVE AS HAR INGEN EGEN PRODUKSJON SOM BELASTER MILJØET.

Vår miljøpolitikk er forankret i ledelsen og kommunisert til partnere, kunder og ansatte. Miljøpolitikken 
følges opp i vårt daglige arbeid, og er alltid et tema når nye oppdrag skal iverksettes, interne rutiner 
oppdateres, og samarbeidspartnere velges. Vårt ansvar strekker seg gjennom hele vår logistikkprosess 
fra mottak av varer, til kunden får sin vare levert. 

Som en betydelig aktør på det norske markedet har vi i alltid sett på miljøbevissthet som meget viktig 
og som et av våre konkurransefortrinn. Vår salgsstab kurses jevnlig for å kunne hjelpe våre kunder til å 
gjøre bevisste valg med tanke på miljøet. 

Move benytter i utgangspunktet leverandører som er miljøsertifisert eller har et slikt mål i sin 
miljøstrategi.
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Så vel i egen arbeidssituasjon som i vårt tilbud til markedet, legger vi vekt på innføring av mobile 
arbeidsformer der det tilrettelegges for at ”arbeidet utføres fra det sted der det er mest hensiktsmessig 
for arbeidstaker”. Dette gir gevinster for arbeidsgiver, ansattes familiesituasjon og miljøet gjennom 
redusert reisebehov.

Move er ledende på levering av sikre trådløse nettverk i bygg, og kan vise til solide referanser innenfor 
så vel offentlig som privat virksomhet. Trådløse nett sparer ikke bare tid og kostnader ved nybygg og 

flytting, men gir også miljøgevinster gjennom 
redusert bruk av kabel og kabelføringsgater.

Videre er vårt fokus på effektive server- 
og dataromløsninger. I stedet for at hver 
funksjon (applikasjon) installeres på hver sin 

server, foreslår våre konsulenter ofte virtualiserte løsninger der flere logiske servere kjører på samme 
maskinvare.

Via ISO9001:2015 sertifisering revideres Move årlig på miljøfaktorer knyttet til egen drift. Faktorene har 
til hensikt å avdekke rutiner og tiltak for å fremme miljøarbeide i selskapet. Faktorer som gjennomgås 
i ISO-arbeidet går fra overordnet håndtering av resirkulering og gjenvinning, til oppsett av printere 
for å spare miljøet for unødvendig strømforbruk. ISO-revisjoner vil avdekke eventuelle avvik opp mot 
miljøfaktorer knyttet til drift i Move. Move hadde ved siste revisjon oppfylt alle punkter.

VIA ISO9001:2015 SERTIFISERING 
REVIDERES MOVE ÅRLIG PÅ  

MILJØFAKTORER KNYTTET TIL EGEN DRIFT.
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MOVE TO STAY AHEAD

Moves motto «to stay ahead» henspeiler på at selskapet skal bidra til at 
både kunder, samarbeidspartnere og ansatte er i forkant; teknologisk, 
forretningsmessig og personlig. 

For Moves ansatte betyr «to stay ahead» at selskapet legger forholdene til 
rette for både faglig og personlig utvikling gjennom kurs, fysiske og sosiale 
aktiviteter. Faglig utvikling er en av de viktigste grunnene for våre ansatte til å 
jobbe i Move. I tillegg er selskapet opptatt av den helsemessige effekten av at 
de ansatte tar del i fysiske aktiviteter, også i regi av Move. 

Det arrangeres sykkel-, fotball- og skiaktiviteter. Selskapets fotballag «The 
Movers» spiller i bedriftsserien og mange av Moves ansatte representerer 
selskapet i sykkelløp som Birken og Den Store Styrkeprøven. Om vinteren 
arrangeres skisamling på Sjusjøen i tillegg til at selskapets ansatte går 
turrenn. 

Alle disse aktivitetene er sammen med sosiale aktiviteter som firmaturer 
til Svalbard, pokerkvelder og andre internarrangementer med på å styrke 
miljøet og samholdet internt. Et godt arbeidsmiljø basert på trivsel, faglig og 
personlig utvikling er en forutsetning for Moves utvikling og kvaliteten på de 
løsninger og tjenester vi leverer til våre kunder.

The Movers

Skisamling
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Moves eksterne miljøfaktorer
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KVALITETSSIKRINGSRUTINER

Move har dokumenterte og gode kvalitetssikringsrutiner basert på sertifisert standard ISO9001:2015. Vi 
har egne retningslinjer for sosialt ansvarlig produksjon og arbeider aktivt med både miljø og trivsel for 
egne ansatte.
Move er opptatt av etiske retningslinjer, bærekraft og sosialt ansvar og har samlet sine ulike 
engasjement med knyttinger for dette i et eget dokument. Dette dokumentet er tilgjengelig for våre 
kunder og partnere og vil gi en utdypende forståelse av Moves engasjement.

SYSTEM FOR SPORBARHET I LEVERANDØRKJEDEN 
Move har systemer for sporbarhet i leverandørkjeden fra kunde mot distributører og produsenter. På 
komponent- og råvarenivå benytter Move den enkelte produsents systemer for videre sporing ut over vår 
egen verdikjede som forhandler. 

Nær sagt alle IT-produsenter i verden benytter seg av kontrakterte partnere, slik som Foxconn 
Technologies, for å produsere deler eller hele produktserier i sitt navn. 

Move leverer varer både via distributør og direkte fra produsent. Ved en leveranse fra distributør vil 
det være tre ledd før sluttkunde, og ved direkte leveranse fra produsent vil det da være to ledd før 
sluttkunde, om man tar med produsentenes underleverandør på første nivå. Det er normalt sett en 
blanding på ca 50% av begge leveranseformer. Gjennom Moves systemer er det full sporbarhet på den 
vare en kunde mottar, og fra hvor denne er anskaffet og da hvilke verdikjede den tilhører.

MOVE ARBEIDER AKTIVT MED BÅDE MILJØ OG TRIVSEL FOR ANSATTE.
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Som eksempel på en slik verdikjede vil systemets sporbarhet kunne fange opp og vise:

Sluttkunde:
• Rolle; Sluttkunde
• Firmanavn; Navn
• Adresse; 
• Land; Norge Produsent og teknologi utvikling:

• Rolle; Produsent
• Firmanavn; Navn
• Adresse; 
• Land; Norge

Forhandler:
• Rolle; Forhandler
• Firmanavn; Move 
• Adresse; 
• Land; Norge

Distributør og logistikk/transport:
• Rolle; Distributør
• Firmanavn; Navn
• Adresse; 
• Land; Norge

Komponent produksjon og assembly:
• Rolle; Produsent komponent
• Firmanavn; Navn
• Adresse; 
• Land; Taiwan, Kina, Brasil, Polen med flere

RETNINGSLINJER FOR SOSIALT ANSVARLIG PRODUKSJON 
Move har jobbet systematisk med kvalitetssikring over lang tid og har de siste 10 årene vært sertifisert basert 
på ISO9001-rutiner (nå ISO9001:2015 standarden). 

Move er, som del av en sertifisert kvalitetsprosess, svært opptatt av å lære og forbedre våre feil. Vi har systemer 
for å logge og ettergå avvik, slik at vi kan iverksette tiltak for å unngå dette. Som del av dette arbeidet og som 
en videreføring av dette, har Move samlet en del av sine engasjement i et eget dokument . 

Som del av ISO9001:2015 sertifisering har Move alle sine rutiner dokumentert gjennom håndbøker, manualer, 
rutinekart, mottak for klager og avvik, risikostyring og dokumenterte prosesser. 
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MEDLEMSSKAP I GRØNN PUNKT 

Move er tilknyttet Eurovironment og Grønn Punkt sin ordning for retur og avhending av EE definerte 
produkter. Eurovironment er sertifisert og godkjent som returselskap av SFT for alle kategorier 
EE-produkter, og sørger på en enkel og rettferdig måte for å møte og oppfylle de krav som stilles 
medlemmene og selskapet gjennom Avfallsforskriften.

Eurovironments og Grønn Punkt returordning sørger for forskriftsmessig innsamling og gjenvinning av 
alle kategorier elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Returordningen er landsdekkende og tilbyr gratis (per 
container) henting og gjenvinning fra forhandlere, alle typer virksomheter, avfallsavhendere samt private 
og kommunale avfallsplasser og mottaksstasjoner.
Returordningen tilbyr alle tjenester som er relevant i forbindelse med avhenting av utrangerte EE-
produkter: Henting, transport, mottak, sortering, registrering, sikker datasletting, rensing, klargjøring, 
gjenbruk, videresalg, fragmentering og gjenvinning.

Move samarbeider tett med miljøbevisste produsenter. Et eksempel på dette er at Move var av de første 
i Norge til å satse på ”Green Line PC” når denne ble introdusert for noen år tilbake. Move representerer 
ledende produsenter som har fokus på produksjon av miljøvennlige IT-produkter på stasjonære- og 
bærbare PCer, skjermer, servere med mer.

Move har jobbet hardt for å fremme og selge miljøprodukter slik som avemballering. Dette innebærer at 
vi fjerner og resirkulerer all unødvendig emballasje som papp, isopor, plast og papir/manualer på varer 
som går gjennom vår produksjonslinje, og kunden vil motta varene med et minimum av emballasje. 

Vi samlaster der det er mulig, slik at samme bil kan levere effektivt til flere mottagere og på denne 
måten skåne miljøet. Foruten tjenester og forretningsmessig elementer, er miljø en av de viktigste 
kriterier ved valg av leverandører for Move. Spesielt i vårt valg av transportleverandør. Tiltak for å spare 
miljøet og å levere miljøeffektive løsninger gjenspeiles i hele livssyklusen der Move leverer varer og 
sørger for gjenbruk, alternativt bruk eller miljøvennlig avhenting.
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FORUTEN TJENESTER OG FORRETNINGSMESSIG 
ELEMENTER, ER MILJØ EN AV DE VIKTIGSTE 
KRITERIER VED VALG AV LEVERANDØRER FOR MOVE.

MOVE AS
957597076 MVA

Bedriften er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed
sitt produsentansvar for batterier.

NORSIRK AS garanterer for drift av et landsdekkende innsamlingssystem med
miljøriktig håndtering og gjenvinning av batterier, samt rapportering til offentlige
myndigheter.
NORSIRK er sertifisert etter ISO standardene 9001 og 14001, samt godkjent av
Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

Sertifikatet er gyldig til 31.12.2020

Stig Ervik
Administrerende direktør

Ved oppsigelse av avtaleforhold med NORSIRK vil sertifkatet være ugyldig.
NORSIRK AS, Pb 6454 Etterstad, 0605 Oslo

MOVE AS957597076 MVA
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Bedriften er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed
sitt produsentansvar for emballasje.

NORSIRK AS garanterer for drift av et landsdekkende innsamlingssystem med
miljøriktig håndtering og gjenvinning av emballasje, samt rapportering til offentlige
myndigheter.
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Kjøp dine miljøkvoter via Move
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Move selger og tilbyr frivillige miljøkvoter knyttet til leveranse av IKT-utstyr. For kunder som ønsker å betale for den belastning deres anskaffelser pådrar 
miljøet kan Move tilby salg av miljøkvote tilsvarende belastningen som finner sted. Move vil bistå med å estimere klimaomfanget knyttet til produksjon av 
utstyret. Beregninger gjøres etter ”beste praksis” og en kompenserer klimabelastninger med opp mot NOK 200,- per tonn CO2 utslipp knyttet til anskaffelser. 
Klimakvoten er knyttet til miljøprosjekter styrt av Norad og Fremtiden i våre hender. For mer informasjon anbefaler vi www.mittklima.no

MOVE VIL BISTÅ MED Å ESTIMERE KLIMAOMFANGET 
KNYTTET TIL PRODUKSJON AV UTSTYRET.Kjøp dine miljøkvoter via Move
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Som støttespiller til Flyktninghjelpen har dere vært med 
å gi håp til mennesker som har alle odds mot seg. 

På vegne av 5000 medarbeidere i mer enn 25 land  
takker vi for deres støtte i 2014.

Jan Egeland
Generalsekretær i Flyktninghjelpen

STØTTESPILLER 2014

TUSEN TAKK,  

NÆRINGSLIVSKONTAKT!

Tusen takk for deres rause gave til 

Flyktninghjelpen og vårt arbeid for mennesker 

på flukt fra krig og konflikt over hele verden.  

Vi ønsker å bruke din gave til å hjelpe 

flyktninger gjennom en tøff vinter, blant annet 

i form av husly som skjermer mot kulden, 

varme klær, tepper og varmeovner.

Flyktninghjelpen har over 4 500 hjelpearbeidere på plass for å 

ta mot og hjelpe mennesker på flukt fra verdens farligste kriger, 

kriser og konflikter, og vi lover at din gave kommer frem til de 

som trenger det mest.  

 

Og vi lover at din gave vil varme!

 

 

Med vennlig hilsen 

Flyktninghjelpen

 

Kontakt oss på tlf. 917 97 977 eller på annicken.saxlund@nrc.no 

Kontonummer: 8200 06 80008

GOD FORRETNINGSSKIKK 
OG ETISKE HOLDNINGER 

Move bidrar og støtter 
jevnlig veldedige tiltak og 
organisasjoner.

STØTTESPILLER
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Move og etiske verdier
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Move har en bevisst strategi rundt valg av produsenter med tanke på miljø og etiske verdier. De store 
aktørene bruker mye tid og penger på å dokumentere bruk av materiale, miljø og arbeidskraft. Move 
benytter kun underleverandører som kan dokumentere sine etiske retningslinjer og personale som har 
basis i norsk lønnsnivå og arbeidsvilkår. Move vil, basert på den enkelte produsent sine retningslinjer og 
dokumentasjon, kunne dokumentere denne type forhold som del av en besvarelse og leveranse.

Normalt leverer Move nær sagt alle tjenester via egen organisasjon og er slik sett lite eksponert for 
utfordringer med etiske problemstillinger knyttet til personale. Hos Move blir alle ansatte sett, hørt 
og tatt med på lag og ha arbeidsbetingelser på eller over forventet nivå i markedet. Move har en egen 
erklæring knyttet til etiske retningslinjer som kan utdype området ytterligere – Move Code of Conduct – 
som finnes som eget vedlegg på forespørsel.

Move er internasjonalt en liten aktør i det globale bildet, men vi har en stemme! Denne stemmen ønsker 
vi å bruke inn mot våre samarbeidspartnere på en konstruktiv måte som setter etisk handel og miljø på 
agenda. Som noen enkle eksempler på dette har vi gjennomført ulike fabrikkbesøk i bl.a. Polen og Kina 
der disse tema har vært reist og besvart.

Move besøkte Dells fabrikk i Polen, for å sikre at våre 
leverandører har samme miljømål som oss.

MOVE ER EN LITEN AKTØR I DET 
GLOBALE BILDET, MEN VI HAR EN 
STEMME!
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Move AS 
Chr. Krohgs gate 16    |    Akerselva Atrium    |    0186 Oslo

Postadresse: Postboks 9252 Grønland  |    0134 Oslo
Tlf: 66 77 99 00    |    post@move.no
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