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Forord
I år 2013 har Grønland oplevet regeringsskifte, politiske forandringer og nye skridt mod etableringen 
af storskalaprojekter. Det har været med til at aktualisere CSR-agendaen i Grønland generelt, og 
det har stillet nye krav til CSR Greenland. Vi skal bruge hinanden til at løse de fælles udfordringer – 
og det er netop det formål, som CSR Greenland er sat i verden for. Der er i Grønland opbygget en 
stærk konsensus om, at samarbejde mellem den offentlige, private og frivillige sektor er afgørende 
for skabelsen af holdbare løsninger. Dette kan også ses i de spirende regionale partnerskaber mel-
lem CSR Greenland og landets kommuner.

Vi har opnået gode resultater i 2013, hvoraf særligt nedenstående skal fremhæves:

• Lancering af et strategisk partnerskab med WWF om strategisk miljøledelse under 
overskriften ’Clean Greenland – Green Companies’

• Implementering af en CSR rapporteringsplatform, som løbende tages i brug af flere 
virksomheder 

• Opstart af nye kommunale partnerskaber, herunder samarbejde med Kommune Kujalleq 
om udarbejdelse af en publikation med regionale eksempler på CSR

• Afholdelse af CEO event med Stine Bosse, tidligere CEO i Tryg

• Afholdelse af konference med fokus på antikorruption og menneskerettigheder i 
samarbejde med Grønlands Menneskerettighedsråd og Transparency International 
Greenland

• Styrkelse af sekretariatet med en ny projektleder

• Medvirken til gennemførelse af en 6-måneders CSR-uddannelse med undervisning i Nuuk, 
Reykjavik og København

CSR Greenlands bestyrelse har gennemført et strategiseminar i efteråret 2013, der udstikker ret-
ningen for organisationens fremadrettede arbejde, der også uddybes i handlingsplanen i denne 
årsrapport. Det har resulteret i en videreførelse af de nuværende indsatsområder med tilføjelse af 
to nye, nemlig Uddannelse & Kompetenceudvikling såvel som Inklusion & Det rummelige arbejds-
marked.

Denne årsrapport gør status over de opnåede resultater i forhold til handlingsplanen for 2013 og 
redegør for ambitionerne i 2014.

God læselyst!

Brian Buus Pedersen, formand, Martin Kviesgaard, næstformand
Susanne Christensen, Michael Binzer, Henrik Leth og Jens Andersen
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CSR Greenland i overblik  
– tre år og etableringen af 
den grønlandske model 
CSR er både nyt og bestemt ikke nyt i Grønland. Begrebet og det at arbejde strategisk og struk-
tureret med området er stadig forholdsvist nyt.  I 2010 tog en række grønlandske er-hvervsledere i 
samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) initiativ til CSR Green-land, der skal fremme 
CSR-agendaen i Grønland ved at samarbejde med andre virksomhe-der, offentlige myndigheder 
og civilsamfundsorganisationer. 

Den grønlandske model

Det er særligt for CSR i Grønland, at der er etableret en platform for samarbejde mellem den pri-
vate, offentlige og civile sektor, der i vid udstrækning faciliteres af CSR Greenland. Net-værket tæl-
ler omkring 40 medlemsvirksomheder såvel som Grønlands Arbejdsgiverforening og repræsenterer 
et bredt udsnit af erhvervslivet, og som dækker næsten hele Grønland geografisk. Det er sket med 
et beskedent men velorganiseret sekretariat, der har været i stand til at understøtte og stimulere 
samarbejdet og sikre fremdrift. 

Samarbejdet mellem virksomhederne og det offentlige har taget form i Forum for Samfunds-ansvar, 
hvor ministre i det tidligere Naalakkersuisut mødtes med CSR Greenland for at identifi-cere de fæl-
les udfordringer, som Grønland står overfor gennem en længere periode. Ud af Forum for Sam-
fundsansvar er vokset konkrete partnerskaber foreløbigt på sundheds- og mil-jøområdet, og det har 
understøttet en sund demokratisk dialog mellem politikere og erhvervs-liv. I forbindelse med rege-
ringsskiftet afholdt CSR Greenlands formand og næstformand mø-de med den nyvalgte formand 
for Naalakkersuisut et indledende møde i juli 2013 om samar-bejde, hvor formanden for Naalak-
kersuisut udtrykte sin utvetydige opbakning til CSR Green-lands arbejde og vigtigheden af at løfte i 
flok, hvilket hun efterfølgende gentog i en opføl-gende pressemeddelelse med fokus på vigtighe-
den af samarbejde med erhvervslivet.

En udvikling i tre faser

I opbygningsfasen havde CSR Greenland fokus på at udbrede kendskabet til CSR, opbygge viden 
og interesse og skabe bred opmærksomhed på CSR-agendaen. Der blev derfor af-holdt en række 
events, kurser og seminarer om CSR for virksomheder og andre interessenter, hvor organisationerne 
fik træning i CSR og de forskellige delelementer. Samtidig kom en ræk-ke af de grønlandske virk-
somheder i gang med deres eget strategiske CSR arbejde. Sidelø-bende var der en stærk PR-ind-
sats i de grønlandske medier med fokus på CSR-agendaen, CSR Greenland etablerede sine virk-
somhedsnetværk til erfaringsudveksling for hhv. små og store virksomheder for at sikre en løbende 
udveksling af ideer og erfaringer, og der blev pub-liceret materiale om CSR i Grønland. Som kulmi-
nation på denne opbygningsfase havde Futu-re Greenland konferencen i marts 2011 med mere 
end 300 deltagere fokus på CSR.

I næste fase har CSR Greenland søgt at udbrede CSR-tankegangen mere systematisk og at ind-
drage andre interessenter. Det skete med etableringen af ‘Forum for Samfundsansvar med Naalak-
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kersuisut, hvor erhvervsledere og politikere sammen drøfter vores grundlæggen-de udfordringer og 
mulighederne for at løse dem i samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Der blev af-
holdt en lang række møder med offentlige myndigheder for at for-tælle om CSR, der blev afholdt 
møder og etableret de første mindre partnerskaber med frivil-lige organisationer, CSR Greenland 
spillede en hovedrolle i etableringen af nye organisatio-ner som f.eks. Transparency International, 
og den grønlandske CSR-rapporteringsplatform blev udviklet. 

Den tredje fase har for CSR Greenland været at etablere og forankre relevante partnerska-ber 
med offentlige partnere. Eksempler på de etablerede partnerskaber beskrives nærmere i denne 
publikation – det gælder affaldseventen Saligaatsoq, miljøledelsesprojektet med WWF Clean 
Greenland – Green Companies, og samarbejdet med Departementet for Sundhed og Infrastruktur 
om den sunde arbejdsplads. Sapiik, et mentorprojekt for unge, er også startet med hjælp fra CSR 
Greenland men forløber i dag mellem Foreningen Grønlandske Børn og virksomhederne uden om 
CSR Greenlands hjælp.

Resultaterne indtil nu indbefatter:

• CSR har vundet udbredelse, kendskab og forankring i virksomhederne og i det offentli-ge – 
med plads til en videre udvikling.

• Der er etableret konkrete partnerskaber med departementer i selvstyret og civilsam-
fundsorganisationer.

• Virksomhedslederne er positive over for de resultater, de opnår med CSR.

CSR Greenland står nu overfor en ny udvikling hvor organisationen skal tage endnu et skridt videre i 
sin udvikling med fokus på:

• At forblive relevant som netværksforum for virksomhederne, styrke indsatsen over for 
medlemmerne og forsat drive på implementeringen af CSR i virksomhederne.

• At udbygge samarbejdet med det offentlige og civilsamfundsorganisationerne for at finde 
fælles løsninger og have en åben dialog.

• At skabe nye, udviklende partnerskaber inden for organisationens kerneområder. 

• At være agendasættende og drive en positiv forandring i samfundet.

Finansiel struktur

CSR Greenland har i sine første år haft et årligt budget på 900.000-1 mio. kr., som finansieres via 
medlemsbidrag og et årligt bidrag fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond. Regnskabsbi-stand, kontor-
plads og en del af sekretariatets arbejdskraft stilles til rådighed af Grønlands Ar-bejdsgiverforening. 
CSR Greenland har med meget få undtagelser alle store virksomheder i Grønland som medlemmer.
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Resultater og aktiviteter i 2013
I årsrapporten 2012 skitserede CSR Greenland en række områder, vi ville arbejde med i 2013, herun-
der en del i regi af Forum for Samfundsansvar. Samarbejdet med Naalakkersuisut har i året været 
karakteriseret af koalitionsskiftet i forbindelse med valget i marts 2013. Ønsket om at konkretisere 
eksisterende aftaler har således været forsinket af behovet for klarlæggelse af det nye Naalakker-
suisuts prioriteringer og politik. CSR Greenland ser derfor frem til at omsætte den positive dialog til 
konkrete partnerskaber i 2014. Her er hvor langt vi er kommet:

(√)  Konkretisere vores partnerskabsaftale med Naalakkersuisut om et bredt samarbejde på  
uddannelse, beskæftigelse og socialområdet, herunder at definere og igangsætte projekter

• Ikke gennemført – Men den indledende dialog med nyt Naalakkersuisut er påbegyndt

• Gennemført – Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia har taget initiativer til en 
regionalt forankret bæredygtighedsindsats. CSR Greenland fungerer som sparringspart, 
kontaktformidler og facilitator og har blandt andet besøgt en række virksomheder 
i Qaqortoq, der arbejder med uddannelse, beskæftigelse og socialområdet ved at 
samarbejde med kommunen om skabelsen af et rummeligt arbejdsmarked. Der er 
eksempelvis udarbejdet en publikation om CSR i Sydgrønland.

(√)  Udvikle vores eksisterende partnerskaber med Departementet for Sundhed og  
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø til relevante projekter

• Gennemført – Partnerskabsaftalen med Departementet for Sundhed og Infrastruktur 
(tidligere Departementet for Sundhed) er omsat i et inspirationskatalog, der samler 
de sundhedsrelaterede tilbud inden for kost, rygning, motion og stress, som findes for 
grønlandske virksomheder, sammen med en introduktion til strategisk sundhedsledelse. 
Publikationen forventes udgivet i 2014. Derudover er netværksmøderne taget i brug 
til drøftelse og erfaringsudveksling blandt de virksomheder, der er engagerede i 
sundhedsledelse. På anledning af CSR Greenlands interesse har Ilisimatusarfik afholdt 
kursus i strategisk sundhedsledelse. Ved årets udgang har partnerskabets parter indgået 
aftale om konkrete leverancer i partnerskabet om folkesundhedsprogram Inuuneritta II.

• Ikke gennemført – Det er ikke lykkedes efter valget at omsætte aftalen med Departement 
for Miljø og Natur (tidligere Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø) til en 
konkretiseret handlingsplan. Fra CSR Greenlands side har der dog været massivt fokus på 
miljø ved et fortsat engagement i promovering af elbiler, inddragelse af flere interessenter 
og geografisk udbredelse af Saligaatsoq til Sisimiut, og et indgået partnerskab med WWF 
(se nedenfor).
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√  Få sat fokus på strategisk miljøledelse gennem vores samarbejde med WWF og  
flere grønlandske virksomheder

• Gennemført – Første år i det treårige partnerskab mellem Verdensnaturfonden WWF og en 
række grønlandske virksomheder Clean Greenland – Green Companies er forløbet vel. 

• Gennemført – De syv deltagere Permagreen, Air Greenland, Brugseni, Nuup Bussii,  
 Royal Arctic Line, GrønlandsBANKEN og Grønlands Arbejdsgiverforening har organisering 
af miljøarbejdet på plads, har miljøhandleplaner på vej og har været synlige i de 
landsdækkende medier.

(√)  Få gennemført besøg i alle større byer på kysten og i Ålborg, og at have individuel dialog  
med alle vores medlemsvirksomheder

• Delvist gennemført – CSR Greenlands sekretariat og bestyrelse har besøgt Sisimiut og 
Qaqortoq med afholdelse af kurser, interessentdialog med videre.

• Gennemført – Medlemsdialogen er intensiveret og systematiseret med tilføjelsen af en 
fuldtidsprojektleder og implementering af ny kommunikationsstrategi, hvor sekretariatet 
prioriterer at have tid til at vejlede den enkelte virksomhed, eksempelvis om brug af 
rapporteringsplatformen.

(√) Gennemføre en medlemsundersøgelse og forbedre vores medlemskommunikation

• Ikke gennemført – Der er ikke gennemført en systematisk medlemsundersøgelse, men der 
har været en øget kommunikation med medlemmerne, herunder besøg fra sekretariatet 
til størstedelen af medlemmerne.

• Gennemført – Der er implementeret en stærk kommunikationsindsats, som både er rettet 
mod medlemmerne og interessenter i ind- og udland. Særligt er hjemmesiden forbedret 
og nyhedsbrevet blevet omdannet til et fast månedsbrev.

÷  Øge antallet af medlemmer med 10%

• Antallet af medlemmer er ikke forøget. De eksisterende medlemmer er fastholdt med 
undtagelse af et enkelt medlem.
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Aktiviteter i 2013 
Aktiviteter for virksomhederne i 2013
• Afholdelse af 3 netværksmøder for A-netværket og 2 for B-netværket med god deltagelse fra 

medlemmerne. Møderne er afholdt i Nuuk.

• Afholdelse af miljøkursus og CSR-morgenmøde i Qaqortoq, såvel som besøg hos flere 
sydgrønlandske interessenter med gennemførelse af interview med fire virksomheder til 
publikation om CSR i Sydgrønland.

• Lancering af WWF-partnerskab med fokus på strategisk miljøledelse med syv deltagende 
virksomheder og afholdelse af workshops om miljøledelse, individuel opfølgning med de 
deltagende virksomheder og løbende supplerende events med fokus på miljø.

• Lancering og facilitering af elbils-projekt og etablering af arbejdsgrupper under projektet.

• Afholdelse af affaldsevent ’Saligaatsoq 2013’ i juni med bred deltagelse og stor 
medieopmærksomhed i samarbejde med en række virksomheder og Qeqqata og Sermersooq 
kommuner.

• Afholdelse af CEO event med Stine Bosse om CSR for alle medlemsvirksomheder med 
efterfølgende dialog.

• Afholdelse af seminar med advokat Helen Kibskov om CSR-krav i udvindingsindustrien.

• Afholdelse af antikorruptions- og menneskerettighedskonference i samarbejde med Grønlands 
Menneskerettighedsråd og Transparency International Greenland i december i forbindelse med 
FNs Menneskerettighedsdag og FNs Internationale Anti-korruptionsdag.

• Medvirken til afholdelse af CSR-kursus over seks måneder med undervisning ved Anne Mette 
Christiansen og Professor Andreas Rasche fra Copenhagen Business School med uddannelse af 
20 ’CSR Professionals’.

• Systematisk dialog igangsat omkring rapporteringsplatformen med besøg hos virksomhederne 
og hjælp til udvikling af rapporter.

• Besøg hos en væsentlig andel af medlemsvirksomhedere for at tale om forventninger til 
sekretariatet og forankre de forskellige partnerskaber.

• Afholdelse af CSR-kursus i Nuuk for private virksomheder, offentlige institutioner samt NGO’er i 
december med fokus på et kritisk perspektiv på CSR og statens rolle i samarbejde med lektor 
Steen Vallentin fra Copenhagen Business School.

• Fælles CSR Greenland deltagelse i FN Global Compact møde på Island med flere grønlandske 
talere på programmet.
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CASE: Clean Greenland – Green Companies
Det handler om at styrke miljøet og bundlinjen

Gennem kortlægning, træning og udarbejdelse af strategier skal virksomhederne i Clean 
 Greenland – Green Companies løfte og udbrede deres miljøarbejde, så det bliver strategisk, synligt 
og målbart.  Det sker i partnerskab med WWF, der har stor ekspertise indenfor miljø og viden om, 
hvordan man kan spare på ressourcer og tilbyde bæredygtige produkter, som er sunde både for 
miljøet og bundlinjen. Samtidigt er virksomhederne bannerførere for at få miljøspørgsmål højt på 
agendaen i Grønland. I løbet af 2013 er afholdt 2 workshops i Nuuk med deltagelse af WWFs kon-
sulent Frederik Hoedeman samt to gå-hjem-møder for alle CSR Greenlands medlemsvirksomheder i 
samarbejde med Kommuniqarfik Sermersooq og Selvstyret.

Projektet er støttet af Klima- og Energikontorets VEK-puljemidler, som yder tilskud til forsknings- og 
udviklingsprojekter, der skaber viden og muligheder inden for vedvarende energiforsyning, klima-
tilpasning og reduktion af drivhusgasser.

Virksomhedernes forretningsområder og miljøpåvirkning er forskellige. Alligevel viser erfaringerne fra 
projektets første år, at der er fælles udfordringer med områder som energi og affald:

•  KNB har fortaget en omfattende energioptimering, minimeret sit spild og forbedret sin 
affaldshåndtering. Foruden den væsentlige CO2-besparelse er der indtil videre opnået en 
finansiel besparelse på ca. 1 mio. kr.

•  Nuup Bussii har nedbragt energiforbrug, papirforbrug og vandforbrug i kontor, 
garageanlæg og kørsel, optimeret sin håndtering af farligt affald og forbedret sin 
indkøbspolitik. Næste skridt vil være en oplysningskampagne, der skal promovere bussen 
som et bæredygtigt alternativ til privatbiler. Derudover undersøger Nuup Bussii teknik og 
muligheder indenfor den bedste køreadfærd, vaskehal og elbusser. 
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CASE: Saligaatsoq gennemført tredje år i træk 

På FNs internationale Miljødag 5. juni 2013 afholdte CSR Greenland, Kommuniqarfik Sermersooq og 
KANUKOKA og Grønlands Selvstyre igen affaldseventen saligaatsoq sammen med 25 virksomheder 
i Nuuk, hvor cirka 200 medarbejdere samlede 4,7 ton skrald fra gaden. Samtidigt løb Saligaatsoq 
Sisimiut for første gang af staben i samarbejde med Qeqqata Kommunia.
Saligatsoq handler ikke blot om at fjerne grimt skrald fra gaden. Det handler i høj grad om at skabe 
opmærksomhed om miljøet og vores fælles ansvar for at passe på naturen – hver dag. Det blev 
markeret med taler på Blok-P af Viceborgmester Anda Uldum (D) og Kommunalbestyrelsesmedlem 
Allan Pertti Frandsen (IA), udstilling af Air Greenlands og GrønlandsBANKENs elbiler samt kommu-
nens nye miljøbil og komposttromle. 
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Kommunikation – synlighed  
i og udenfor Grønland
I forbindelse med ansættelsen af en fuldtidsprojektleder har CSR Greenland implementeret en 
stærk kommunikationsindsats, der skal sikre god kontakt både for medlemmer og interessenter i og 
udenfor Grønland.

Hjemmesiden er blevet aktiveret, således at der nu er et godt nyhedsflow med faste løbende 
opdateringer. Disse nyheder udkommer også i CSR Greenlands månedsbrev, der nu går ud til197 
medlemmer og interessenter primært i Grønland. Det er en stigning på 12 % i antallet modtagere.

Presseindsatsen har både rettet sig mod grønlandske og internationale medier. Omtaler – i alt cirka 
25 historier, overvejende pressemeddelelser – har været bragt i medier som Sermitsiaq, KNR, Nuuk 
TV, Arctic Journal og csr.dk. Men også medlemsvirksomheder kommunikerer i stigende grad om 
CSR og CSR Greenland, eksempelvis Royal Greenland, Royal Arctic Line og Brugseni.

Endeligt er der stor interesse for CSR Greenland blandt nordiske virksomheder i andre lande. I for-
bindelse med UN Global Compact Nordic Networks møde i Island præsenterede Royal Arctic Line, 
GrønlandsBANKEN og Air Greenland deres arbejde med CSR, som fik en nysgerrig og flot modtagel-
se. Der har også været præsentationer på Island og Færøerne om CSR Greenlands arbejde med 
henblik på mulighederne for samarbejde i Nordatlanten.
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Suli annertunerusumik sunniuteqarsinnaavugutCSR Greenland suliniutinik amerlasuunik ingerlataqarpoq, sulili suliffeqarfiit amerlanerusut 

suleqatigilerusullugit

 Ingerlalluarnitsinnik ajornartorsiuteqarpugut, tassalu maan
nakkut kivissinnaasatsinniit suli amerlanerusunik su liniutinik 
CSRimut tunngasunik pissanganartunik  ineriartortitsisinnaa
gatta. Taamaattumik suli amerlanerusunik ilaasortaqalerusuppu
gut nutaanillu suleqateqalerluta, suli niutit suli amerlanerusut 
naammassisinnaalerniassagatsi git, Kalaallit Nunaanni CSRimi 
siulittaasoq, Brian Buus Pedersen oqarpoq.CSR Greenland 2010mi pilersinneqarpoq ullumikkullu 35

inik ilaasortaqarluni.
 Tamatta inuiaqatigiinnut akisussaaqataavugut, ataatsimoor

lutalu kivitseqatigiittussaavugut. Inuiaqatigiit pitsaasumik ineri
artunngippata suliffeqarfiit ingerlalluarsinnaanngillat. Inuiaqa
tigiillu siuariartortitsiniarunik ineriartortitsiniarunillu suliffe
qar fiit ingerlalluartut pisariaqartippaat.  CSR Greenland CSRimik suliaqarnermini suli annertuneru

sumik sunniuteqarsinnaavoq amerlanerusunik ilaa sorta qaler
nikkut aammalu pisortanik, kattuffinnillu kaju missutsiminnik 
sulisunik nukittuumik suleqateqalernikkut. Aammattaaq Brian Buus Pedersen paasissutissiivoq CSR 

Greenland 1. august suliniutinik ingerlatsisussamik ator fi nitsit
sisoq, taanna ilaatigut CSRip namminersortunik, kommuninik 
aammalu kattuffinnik kajumissutsiminnik su lisunit ingerlanne
qartunik suleqateqarnissamut suliniu tip nutaap ineriartortinnis
saanut peqataassaaq – taakkulu naammassillugit.  Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat su leqa

tiginissaannut marlunnik isumaqatigiissuteqareerpugut, maan
nakkorpiarlu naatsorsuutigaarput Qeqqata Kom munea aamma 
Kommune Kujalleq suleqatigilissallugit. Ki vitseqatigiinneq aam
ma isumaqarpoq pisortat nammineerlutik CSRimut tunnga
sunik eqqarsaateqassasut i nuus sutissarsiortullu suleqatigalugit. 
Maannamut suleqatigiinnissamut isuma tigulluarneqarsimavoq, 
inuiaqati giin nilu akisussaaqataaneq pillugu oqalliffimmi ”Fo
rum for sam fundsansvar”imi Naalakkersuisut nutaat peqatigalu
git su leqatigiinnerup ineriartorteqqinnissaa qilanaarivarput. 

Kattuffinnut kajumissutsiminnik sulisunut tunngatillugu CSR 
Greenland kingullertigut WWFip suliffeqarfiillu qulingiluat 
akornanni suleqatigiilernissamut akunnermi liuttuuvoq. Suliniut 
ukiuni pingasuni ingerlanneqassaaq  taaguuteqassallunilu ”Clean 
Greenland – Green Companies” taassumalu Kalaallit Nunaanni 
suliffeqarfiit kattuffiillu avatangiisit pillugit siunissamut piler
saarusiaat pillugit aqutseriaaseq nukittorsassavaat. Suliffeqarfiit 
avatangii sinik mingutsitsineranik annikillisaanissaq siunertaa
voq. 

Ataatsimoorluta allanngueqatigiissinnaavugutKisianni sooq CSR taama pingaaruteqartigaa? Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni ataatsimoorluta allan ngue
qatigiissinnaagatta. Sapinngisamik amerlanerpaanik peqataati

taqassaagut. Soorlu assersuutigalugu suliffeqar fimmi avatangiisit 
isumannaallisaanerlu, ilinniartitaaneq piginnaasanillu ineriar
tortitsineq il.il. nukittorsarneqarnissaannut suliffeqarfiit qanoq 
iliuuseqarsinnaappat? Kalaallit Nunaanni sanngiinnerusunut 
i nitussuseq annertunerusoq pilersinniarlugu suliffissaaleqinerlu 
appartinniarlugu suliffeqarfiit qanoq iliuuseqarsinnaappat? Su
liffeqarfiit peqqissutsimut ilanngussaqarniarlutik qanoq iliuuse
qarsinnaappat?

 Isummat pissusilersuutitsinnik aqutsisut sunnerniassavagut 
annertunerusumillu isiginneriaaseqalernissaq ilikkarlugu. Su
mut iluaqutaassagami avatangiiseq eqqiluinnerusoq takorloo
rutsigu suliffitsinnilu angerlarsimaffitsinnilu eqqagassat toqu
nartullillu pinngortitamut eqqaannartarutsigit, Brian Buus Pe
dersen aperivoq. 

 Tunngaviusumik iluamik pissusilersunngikkutta, nioq qu tis
sanik pisiumajunnaarnikkut suliffeqarfiit sullitanit pillarneqas
sapput. Imaluunniit iluamik pissusilersunnginneq arlaatigut ki
ngu neqartinneqassaaq. Taamaattumik aam ma piffissaq ungasin
nerusoq isigalugu naleqartitanik pilersitsinissamut CSR tun
ngas suteqarpoq. 

CSR Greenlandip siunertaraa Kalaallit Nunaanni CSRip 
suliniutai siuarsassallugit tassuunatigullu Kalaallit Nunaanni su
liffeqarfiit piginnaasaat nukittorsassallugit. Taa maalilluni sulif
feqarfiit inuiaqatigiit pitsaanerulernissaannut tunniusseqataasin
naapput – sulilu annertunerusumik suliffeqarfiit kattuffiillu ka
jumissutsiminnik sulisut peqa taanerisigut.  CSR suliffeqarfinnut inuiaqatigiinnullu ataatsimut na leqar

titanik pilersitsinissamut tunngavoq. Assersuutigalugu sulisunut 
akisussaaffeqarlutit pissusilersunngikkuit ineriartornissaannillu 
periarfissillugit, taava annertuumik ajornartorsiuteqarputit. Su
tigut assigiinngitsorpassuartigut aamma taamaappoq. Akisus
saaffeqartutut pissuseqanngikkuit – taava suliffeqarfiutit illillu 
inuiaqatigiinni pitsaasumik ineriartornissamut aporfiussaasi.  
Suliffeqarfiit paasissavaat inuiaqatigiinni ineriartorneq unitsinne
qarsinnaammat suliffeqarfiup suliallu sunniutigisinnaasai pit
saanngitsut sianiginngikkaanni – iliuuseqarfigalugillu. CSRilli 
tungaatigut iliuuseqarneq malunniuteqarluassappat, tamatta 
ma ligassiuisariaqarpugut ataatsimoorlutalu suliassanik kivitse
qatigiilluta, Brian Buus Pedersen oqarpoq. 

Allattoq/Af Irene Jeppson · Asseq/Foto Irene Jeppson

- Akisussaassuseqartutut pissuseqanngikkuit – taava 
suliffe qarfiutit illillu inuiaqatigiinni pitsaasumik ineriartornis-
samut aporfiussaasi,  Brian Buus Pedersen oqarpoq.- Hvis du ikke opfører dig ansvarligt – så står både din virk-

somhed og du selv i vejen for en god samfundsudvikling, 
siger Brian Buus Pedersen.
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 Vi har et succesproblem, og det er, at vi kan udvikle flere spæn
dende CSRprojekter, end vi lige nu har ressourcer til at løfte. 
Derfor vil vi gerne have flere medlemmer og indgå i nye partner
skaber, så vi kan få flere projekter fulgt til dørs, siger formanden 
for CSR i Grønland, Brian Buus Pedersen.CSR Greenland blev stiftet i 2010 og har i dag 35 med lemmer.

 Vi har alle et ansvar overfor det samfund vi lever i, og vi skal 
løfte i flok. Virksomhederne kan ikke få succes, hvis samfundet 
ikke udvikler sig positivt. Og samfundet har brug for succesfulde 
virksomheder for at skabe vækst og udvikling. CSR Greenland kan skabe endnu større gennemslags kraft i 

CSRarbejdet, både ved at tiltrække flere medlemmer og ved at 
indgå i stærke partnerskaber med det offentlige og de frivillige 
organisationer.

Brian Buus Pedersen oplyser, at CSR Greenland desuden pr. 1. 
august har ansat en projektleder, der blandt andet skal være med 
til at udvikle nye CSRpartnerskabsprojekter med selvstyret, 
kom munerne og de frivillige organisationer – og følge dem til 
dørs.

 Vi har allerede to partnerskabsaftaler med Grønlands Selv
styre, og vi har lige nu forventninger om at indgå i nye samarbej
der med Qeqqata Kommunea og Kommune Kujalleq. Det at 
løfte i flok betyder også, at det offentlige selv skal tænke i CSR

baner og samarbejde med erhvervslivet. Indtil videre er idéen 
om samarbejde blevet rigtigt godt modtaget, og vi ser frem til i et 
”Forum for samfundsan svar” at videreudvikle samarbejdet med 
det nye Naalakkersuisut.I forhold til de frivillige organisationer har CSR Greenland 

som noget af det seneste været partnerskabsformidler mellem 
WWF og ni virksomheder. Det sker i et 3årigt projekt, som un
der titlen ”Clean Greenland – Green Companies” skal styrke de 
grønlandske virksomheder og organisationers strategiske mil
jøledelse. Formålet er at mindske virksomhedernes miljøbelast
ning.

Sammen kan vi gøre en forskelMen hvorfor er CSR så vigtig? Fordi vi sammen kan gøre en forskel i det grønlandske sam
fund. Vi skal have så mange med som muligt. Hvad kan virksom
hederne eksempelvis gøre for at styrke arbejds miljø og sikker
hed, uddannelse og kompetenceudvikling m.v.? Hvad kan virk
somhederne gøre for at skabe mere rummelighed i forhold til de 
svage og for at reducere ledigheden i Grønland? Hvad kan virk
somhederne gøre for at bidrage til sundheden? Vi skal påvirke de holdninger som styrer vores adfærd og lære 

at tænke i større perspektiver. Hvad nytter det at drømme om et 
renere miljø, hvis vi både på vores arbejds pladser og privat efter
lader affald og giftstoffer i naturen, spørger Brian Buus Pedersen. 

 Hvis vi ikke opfører os grundlæggende ordentligt, så ender 
det med, at kunderne straffer virksomhederne ved ikke at ville 
købe deres produkter. Eller at vi blot ender med at skulle betale 
regningen for dum adfærd på anden måde. Derfor handler CSR 
også om, hvad der i det lange løb skaber værdi for virksomheden.

CSR Greenlands formål er at fremme CSRagendaen i Grøn
land og styrke de grønlandske virksomheders kompetencer på 
området. På den måde kan virksomhederne bidrage til et bedre 
samfund  og med endnu større effekt, når også de offentlige ar
bejdspladser og de frivillige orga nisationer deltager. CSR handler om at skabe fælles værdi for virksomheden og 

for samfundet. Hvis du for eksempel ikke opfører dig ansvarligt 
overfor dine medarbejdere og giver dem udviklingsmuligheder, 
så har du et stort problem. Det er det samme på rigtigt mange 
områder. Hvis du ikke opfører dig ansvarligt – så står både din 
virksomhed og du selv i vejen for en god samfundsudvikling. 
Virksomhederne skal forstå, at de faktisk kan bremse samfunds
udviklingen, hvis de ikke er opmærksomme på de mulige nega
tive effekter af deres forretninger og aktiviteter – og gør noget 
ved det. Men for at indsatsen på CSRområdet skal batte noget, 
så må vi alle være gode eksempler og løfte opgaver i fælles skab, 
siger Brian Buus Pedersen.

Vi kan få endnu større gennemslagskraft
CSR Greenland har gang i mange projekter, men vil gerne have endnu flere virksomheder 
med i arbejdet

AnsvArshAvende redAktør: 

Káte Hansen, kaha@royalgreenland.com
LAyout: Info Design aps 

tryk: Specialtrykkeriet Viborg as

nAvigAtio udgives Af royAL greenLAnd A/s

Bladet er gratis og kan bestilles hos royalgreenland@royalgreenland.comRoyal Greenland A/S · Postboks 1073 · 3900 Nuuk · Tlf. +299 36 13 00 · Fax: +299 32 33 49 · royalgreenland@royalgreenland.com · www.royalgreenland.com

Royal Greenland – 

”Committed to Greenland”

Mikael Thinghuus

Administrerende direktør

Vores slogan er ”Royal Greenland – Committed 

to Seafood”, hvilket i dansk oversættelse bety-

der, at ”vi er særdeles engagerede i”, eller at 

”vi går særdeles meget op i” seafood.

En vigtig grund til, at vi netop har det slogan, 

er, at selvom vi og alle i fiskeribranchen tager 

det som en selvfølge, at Royal Greenland be-

skæftiger sig med fisk og skaldyr, så er det langt 

fra tilfældet for kunder og forbrugere uden for 

Nordeuropa. De ved måske nok, hvad Grønland 

er, men de forbinder ikke nødvendigvis landet 

med fisk. Derfor er det fornuftigt at have et 

slogan, der fortæller folk, at Royal Greenland 

har med fisk at gøre.

For os i Royal Greenland er det en lige så stor 

selvfølge, at Royal Greenland er ”committed to 

Greenland”.

Men det har slået mig, at vi også på det punkt 

skylder os selv og vores omverden at under-

strege det, som for os er en selvfølgelighed. 

For alle os, der arbejder i Royal Greenland, er 

det en naturlig selvfølge, at frugten af vores 

arbejde skal komme det grønlandske samfund 

til gavn. I det nye år vil det være et fokusom-

råde for mig at sikre, at også vores omgivelser 

forstår, at det er vores engagement – at det er 

vores ”commitment”.

Vores udgangspunkt for at kunne fortælle det-

te, er det bedst tænkelige:

Samtidig med udgivelsen af det nummer af Na-

vigatio, du har mellem hænderne (eller læser 

på intranettet eller internettet), har vi offent-

liggjort det bedste resultat i Royal Greenlands 

historie. 

Det er vores økonomidirektør, der har fået for-

nøjelsen af at skrive om det længere inde i bla-

det, men det er resultatet af næsten to tusinde 

Royal Greenlands medarbejderes hårde og dyg-

tige arbejde med salget, på søen, i produktio-

nen og i støttefunktionerne. 

For to år siden gennemførte vi en stor image-

analyse blandt omkring 600 repræsentativt ud-

valgte grønlændere. Analysen viste desværre 

klart, at Royal Greenland i 2010 havde et meget 

ringe image blandt den befolkning, der ejer os. 

Vi har nu gentaget analysen for et par måneder 

siden, og resultaterne er særdeles opløftende. 

Det er der også en artikel om i dette nummer 

af Navigatio.

Vi er fortsat langt fra at være blandt de mest 

vellidte virksomheder i Grønland, men vi har 

dog gjort meget betydelige fremskridt på alle 

væsentlige parametre. Jeg er særlig glad for, at 

de Royal Greenland medarbejdere, der anonymt 

har deltaget i analysen, har givet udtryk for stor 

stolthed over Royal Greenland. Den stolthed 

skal vi nu viderebringe til resten af vores ejere.

De seneste par år har krævet hårdt arbejde fra 

alle. Vi ser nu for alvor resultaterne af det ar-

bejde. Og det er resultater, der kommer hele 

samfundet til gavn.

En gang i fremtiden vil Grønland forhåbentlig 

og sandsynligvis få store indtægter fra olie og 

mineraler. Indtil da er landets i særklasse stør-

ste indtægtskilde de fisk og skaldyr, der lever 

i havet omkring os. Som jeg lidt i spøg har sagt, 

skal vi leve af de levende ressourcer, indtil vi 

engang kan begynde at leve af de døde.

Så længe fisk og skaldyr er den vigtigste ind-

tægtskilde – og det vil de blive ved med at væ-

re i mange, mange år – også efter at olie eller 

mineraler begynder at bidrage til samfundsøko-

nomien – er det helt afgørende, at samfundets 

samlede indtægter af disse ressourcer maksi-

meres på bæredygtig vis.

Det gør de helt indiskutabelt gennem Royal 

Greenland. Det er der flere grunde til, som jeg 

kort vil nævne:

For det første er Royal Greenland 100 % grøn-

landsk ejet, og tilmed af det grønlandske selv-

styre. 100 % af vores overskud tilhører det 

grønlandske samfund. 

For det andet tillader Royal Greenlands stør-

relse os at få del af hele overskuddet fra traw-

ler til fabrik til salgsselskaber. Mindre virksom-

heder er desværre nødt til at sælge deres fisk 

til mellemmænd, som ofte igen sælger dem 

videre til andre mellemmænd, inden fisken 

havner hos kunden. Alle mellemmændene skal 

tjene penge. Når fisken går gennem Royal 

Greenland, bliver den solgt gennem vores egne 

salgsdatterselskaber, så her er der ingen mel-

lemmænd, og hele indtjeningen tilhører derfor 

os – og dermed vores ejer.

Og for det tredje gør Royal Greenlands størrel-

se og rødder, at vi ikke kun er der for at skum-

me fløden, når tingene går rigtig godt. Vi er 

også til stede, når tingene er lidt vanskeligere. 

Det gælder i det små: Vores torskeindhandling 

er ikke kun åben i højsæsonen men også i de 

lidt mindre travle måneder, når indhandlings-

skibene er sejlet i havn. Og det gælder i meget 

store spørgsmål: Vores størrelse gør, at vi kan 
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investere i nye arter og nye fiskeområder på 

en måde, som mindre selskaber ikke har mu-

lighed for.

Royal Greenland bidrager massivt til det sam-

fund, der ejer os. Vi tilbagebetaler vores gæld 

til vores ejer som aftalt, vi betaler selskabs-

skatter i Grønland, for første gang i en årrække 

betaler vi nu dividende, vi betaler rejeafgift og 

snart hellefiskeafgift, og vores medarbejdere 

og leverandører bidrager med både personskat-

ter, købekraft og engagement i de lokalsam-

fund, de lever og arbejder i.

Med de resultater, vi netop har offentliggjort, 

kan vi i sandhed sige, at Royal Greenland igen 

er blevet en sund virksomhed. Det skal vi ikke 

bruge som sovepude. Vi må ikke blive selvtil-

fredse (og hvis du ser en af dine kolleger ud-

vikle tilbøjeligheder i den retning, så giv ham 

eller hende et venligt puf med albuen). 

Vi skal tværtimod bruge de gode resultater som 

et springbræt til videre udvikling.

Vi skal bruge vores resultater som platform til 

at sikre, at Royal Greenland er den spydspids 

for den grønlandske fiskeriindustri, der bære-

dygtigt maksimerer samfundsværdien af de 

levende ressourcer, som lever i havet omkring 

Grønland – til gavn for vores ejere og de sam-

fund, vi arbejder i, til gavn for vores medarbej-

dere og til gavn for Royal Greenland.

Royal Greenland. Committed to seafood. Com-

mitted to Greenland.

forkortelsen Csr høres efterhånden i mange 

sammenhænge, når der tales om virksom-

hedsdrift. Men hvad står den egentlig for, og 

hvorfor vedrører det også royal greenland?

Med CSR menes en virksomheds ansvar i det 

samfund, det er en del af, og omhandler emner 

som miljø, menneskerettigheder, arbejdsforhold 

og antikorruption. En del virksomheder har un-

derskrevet et charter fra FN Global Compact, 

der indeholder ti principper om disse emner, 

ligesom der nu er ISO standarder, der definerer 

og afgrænser emnet. 

Tidligere var CSR en frivillig sag, men der læg-

ges efterhånden pres på virksomhedernes for-

måen, og i henhold til EUs beslutning i 2012 er 

det nu virksomhedernes pligt at arbejde med 

CSR.

I Grønland er vores ejere desuden meget op-

mærksomme på dette og stiller krav om indsats 

på området. Det mærkes også på vore kunders 

kontraktkrav og spørgeskemaer omkring vores 

aktiviteter og politikker. 

CSR er ikke noget luftigt begreb men konkrete 

aktiviteter i relation til kunder, leverandører, 

medarbejdere, miljø og det omgivende sam-

fund. Vi ønsker, at vores CSR arbejde skal være 

forretningsdrevet, hvilket betyder, at de akti-

CSR – Corporate Social Responsibility

Af Lisbeth Schønemann-Paul, CSR ansvarlig

viteter, vi laver, bør styrke forretningen og væ-

re til gavn for både Royal Greenland og den 

lokalitet, vi opererer i.

I Royal Greenland har vi nedsat en styregruppe 

for CSR bestående af følgende personer: Mikael 

Thinghuus, Lars Nielsen, Bruno Olesen, Hanne 

Kvist, Káte Hansen, Torben Reimer og Lisbeth 

Schönemann-Paul. Gruppens arbejde består i 

fastlæggelse af strategi og mål, godkendelse 

af projekter og opfølgning på resultater.

Ved en workshop i september i år blev basis-

programmet for CSR – med hjælp fra CSR Green-

land - fastlagt, idet en række aktiviteter blev 

diskuteret og efterfølgende prioriteret. Arbejdet 

har medført, at der er fastlagt fem temaer med 

underpunkter og projekter, som vil blive sat i 

gang, når endelige mål samt handlings- og 

tidsplaner er fastlagt i løbet af foråret 2013. 

Prioriteringen af emnerne er inddelt i lavt, me-

dium og højt niveau. Højeste prioritet er bæ-

redygtighed i fiskeriet og åben kommunikation 

i relation til det grønlandske samfund. Ingen 

blev lavt prioriteret, hvilket betyder, at alle 

emner er vurderet til at være væsentlige for 

Royal Greenland.

På vores eksterne hjemmesider er CSR nu en 

del af menuteksten, og der står kort beskrevet, 

hvordan vi ser på CSR. Vi ønsker at krydre siden 

med gode hverdagshistorier, så hvis en af jer 

oplever noget positivt inden for de omtalte 

emner, så giv gerne besked, så historien kan 

formidles videre.

teMA
underpunkt 

1 Bæredygtighed i

   fiskeriet

Bæredygtige arter

Ressourceudnyttelse 

2 Miljø og klima- 

   styring

Fabrikker 

Trawlere

Logistik 

3 Arbejdsforhold og

   menneskerettig-

   heder

Fysiske og psykiske ar-

bejdsforhold

Træning og uddannelse

Mangfoldighed

4 Lokal involvering 

   med særlig fokus 

   på Grønland

Åben kommunikation

Lokal involvering (spon-

sorater, eksternt sam-

arbejde m.m.)

Fabrikslukning

Lokalt indkøb

Arbejdskraft 

5 Forretningsetik  Antikorruption

Risikostyring inden for 

CSR emner

International kommu-

nikation

Leverandørstyring



CASE: CSR Greenland værter for  
Global Compact Nordic Network i Reykjavik

Grønland og Island var sammen værter for UN Global Compacts Nordic Networks konference i 
Reykjavik 14.-15. maj 2013. På programmet var blandt andre ting menneskerettigheder, CEOs mo-
tivationer for at engagere sig i bæredygtighed, inddragelse af kritiske interessenter, arbejdet med 
at indrapportere til FN i de særlige COP-rapporter (communication on progress), transformative 
partnerskaber, masser af networking og CSR speeddating.

De mange oplæg og Grønlands synlighed på konferencen viste, at Grønland har en flot position i 
Norden som frontløber på det brede samarbejde om CSR. I Island har man opbygget et CSR-net-
værk efter samme model som CSR Greenland, og der er i det hele taget anerkendelse i det nordi-
ske netværk af den særlige rolle, som CSR spiller i udviklingen af det grønlandske samfund.
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Deltagelse og  
interessentdialog
CSR Greenland er til stede i fora, der har berøring med CSR i Grønland og internationalt. Foruden 
dialogen i de etablerede partnerskaber gælder det i Grønland om deltagelse i Det Nationale Ar-
bejdsmiljøråd, arbejdsgrupper om uddannelse og diverse interessentmøder med Selvstyret, konfe-
rencen ’Mere og bedre viden om udsatte børn og unge’ arrangeret af SFI, Mælkebøttecentret og 
Departementet for Familie og Justitsvæsen, og en lang række møder med en NGO’er og civilsam-
fundsorganisationer. CSR Greenland leverede også et oplæg til Kommuneqarfik Sermersooqs inte-
ressenthøring om lokalplan for Nuuk og dialogen om oprettelse af Nuuk Playground på P Pladsen. 

I internationalt regi gælder det først og fremmest deltagelsen i Global Compacts Nordiske Net-
værks Styregruppe, hvor CSR Greenland deltager løbende i netværksmøder. 

Partnerskaber og projekter
• Opstart af WWF samarbejdsprojekt Clean Greenland – Green Companies med syv  

deltagende virksomheder. Aktiviteterne for år 1 er gennemført.

•  Fortsættelse af sundhedspartnerskab, der er konkretiseret med samarbejde om  
konkrete målsætninger i folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II.

• Fortsættelse af miljøpartnerskab med Departementet for Miljø og Natur.

•  Afholdelse samt evaluering af Saligaatsoq 2013 i samarbejde med Sermersooq og  
Qeqqata kommuner.

• Opstart af partnerskab med Kommune Kujalleq med kursus, morgenmøde,  
publikation om CSR og dialog om uddeling af en sydgrønlandsk CSR-pris.

• Opstart af partnerskab med Qeqqata Kommunia i forbindelse med et større  
 bære  dygtighedsprojekt.
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CASE: Bæredygtighed i Sydgrønland
I samarbejde med Kommune Kujalleq har CSR Greenland udarbejdet en publikation om CSR-
indsatsen i Sydgrønland. I denne del af landet arbejder virksomhederne især med to temaer, det 
rummelige arbejdsmarked og fælles miljøudfordringer.

Det rummelige arbejdsmarked er uløseligt forbundet med den enkelte arbejdsgivers måde at 
inkludere ansatte med funktionsnedsættelse – eksempelvis på grund af sygdom, slid eller en udsat 
social position. Sådanne medarbejdere kan let ende udenfor arbejdsmarkedet på grund af delvis 
funktionsnedsættelse. 
Ved hjælp af tilskudsordninger, samarbejde og gensidig respekt lykkes det at inkludere medarbej-
dere på særlige vilkår – til glæde og gavn for den ansatte, forretningen og kommunen.

I miljøspørgsmålet handler samarbejdet om at sikre fremdrift ved at bruge innovative løsninger, som 
opstår lokalt, og som fungerer trods vanskelig infrastruktur. Om end det ikke er muligt at klare alle 
udfordringer på én gang, er der nemlig god erfaring at hente i virksomhedernes eksempler på, 
hvordan affald minimeres, sorteres og deponeres så hensigtsmæssigt som muligt.

Forum for Samfundsansvar
Efter valget i marts 2013 fik Grønland et nyt Naalakkersuisut. Det har været en udfordring at akti-
vere Forum for Samfundsansvar umiddelbart efter valget. Formanden for Naalakkersuisut udtrykte 
utvetydigt sin opbakning til CSR Greenlands arbejde og vigtigheden af at løfte i flok ved et indle-
dende møde mellem CSR Greenlands bestyrelse og formanden for Naalakkersuisut i juli. Ønsket om 
at aktivere forummet umiddelbart efter valget har dog været forsinket af andre forhold, men der er 
taget følgende initiativer:

• CSR Greenlands formand og næstformand afholdt møde med landsstyreformand Aleqa 
Hammond, der ser positivt på samarbejdsmulighederne og udtrykte stor opbakning til CSR 
Greenlands arbejde.

• Der er etableret regionale samarbejder på kommunalt niveau, herunder besøg i Qeqqata 
og Kujalleq kommuner for at møde regionale interessenter og møde med borgmestrene. 
Dette har bl.a. affødt ovennævnte publikation om CSR i Sydgrønland.
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Forventninger og  
handleplan 2014
Handleplanen for 2014 bygger på bestyrelsens prioriterede indsatsområder:

• At forblive relevant som netværksforum for virksomhederne, styrke indsatsen overfor 
medlemmerne og forsat tilskynde implementeringen af CSR i virksomhederne.

• At udbygge samarbejdet med det offentlige og civilsamfundsorganisationerne for at finde 
fælles løsninger og have en åben dialog.

• At skabe nye, udviklende partnerskaber inden for organisationens kerneområder.

• At være agendasættende og drive en positiv forandring i samfundet.

Ovenstående skal understøttes af en produktiv kommunikationsstrategi.

Medlemsvirksomheder
• Øget fokus på medlemmernes interesser og behov i forhold til at få implementeret CSR i deres 

virksomheder.

• Styrkelse af netværksmøder gennem udvikling af nyt workshop-format.

• Gode og relevante projekter som virksomhederne kan og vil deltage i, f.eks. på uddannelses- og 
sundhedsområdet.

• Synlighed af medlemsvirksomhedernes indsats gennem kommunikation på csr.gl.

• Løbende dialog og sparring mellem CSR Greenlands sekretariat og medlemmerne.

• Sekretariatet skal understøtte og supportere medlemmerne i brug af rapporteringsplatformen.

Forum for Samfundsansvar
• Forsat opfølgning på dialogen med selvstyret.

• Fortsat samarbejde med konkrete løsninger, oplæg og projekter.

• Kommunale partnerskaber videreudvikles.

Partnerskaber
• Sundhedspartnerskab fastholdes og udvikles – revitaliseres og kommunikeres bedre.

• Miljøpartnerskab styrkes og udvikles.

• Nye partnerskabsmuligheder på uddannelse og inklusion afsøges.

• Kommunale partnerskaber udvikles, hvor det er muligt.

Forandringsagent
• CSR Greenland vil være drivende på at sætte en ny dagsorden og lede forandringer, når vi har 

en god vinkel herpå.



Medlemmer 
• 4 Dynamic Relations • INA.NUNA • Nukissiorfiit
• Air Greenland • INI • Nuup Bussii a/s
• Arctic Group a/s • Inu:IT • Permagreen
• Blue Water Shipping a/s • Inuplan a/s • Polar Seafood
• Brugseni • ITTU.NET • Rambøll
• COWI • Kalaallit Forsikring • Royal Arctic Line
• Deloitte • Katuaq • Royal Greenland
• Godthåb Transportservice • KNI a/s • Suliplus
• Greenland Petroleum • KompetenceKompagniet • Stark a/s
• Grønlands VVS a/s • KPMG • Tele Greenland a/s
• GrønlandsBANKEN • Mælkebøtten • True North Gems Greenland

• Nuna Advokater • Vinslottet Grønland a/s

ADVOKATER

EQQARTUUSSISSUSERISUT

LAW FIRMNUNA


