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Forord
Corporate Social Responsibility (CSR) – eller på dansk samfundsansvar – handler om virksomhedens 
frivillige aktiviteter inden for det sociale, miljømæssige og etiske område. CSR er både nyt og slet 
ikke nyt i Grønland. De grønlandske virksomheder har gennem mange år haft tiltag ikke mindst på 
det sociale område både i forhold til at skabe gode forhold for medarbejderne og hjælpe i lokal-
samfundet. Så på den måde er der ikke noget nyt i tankerne bag samfundsansvar. Det er derimod 
nyt med en mere systematisk og strategisk tilgang, som også inddrager miljømæssige og etiske 
aspekter (f.eks. antikorruption) – og som tillader virksomheden at bruge CSR i en forretningsmæssig 
sammenhæng også.

Air Greenland, GrønlandsBANKEN, Grønlands Arbejdsgiverforening, KompetenceKompagniet og 
Royal Arctic Line stiftede i oktober 2010 netværket CSR Greenland for at skabe et forum hvor de 
grønlandske virksomheder kunne:

•	 styrke og udvikle deres viden om og kompetencer inden for CSR området
•	 skabe opmærksomhed omkring CSR og virksomhedernes indsats
•	 skabe fælles projekter med socialt, miljømæssigt, etisk eller sundhedsmæssigt  

sigte, som kan bidrage til et bedre samfund

CSR Greenland har siden sin opstart udviklet sig til at stærkt og nyttigt netværk for de grønlandske 
virksomheder, der arbejder med CSR. Over de sidste to år er interessen for CSR vokset betydeligt, og 
mange virksomheder har i dag både strategier og politikker på plads for CSR arbejdet og arbejder 
systematisk med området.

CSR Greenland har i dag 31medlemmer, herunder særligt en stor andel af de store grønlandske 
virksomheder. Mens antallet af mindre virksomheder ikke proportionelt er lige så stort, har netværket 
dog gennem det stærke samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening dog stadig formået at 
nå ud til også de mindre grønlandske virksomheder med viden og information om CSR.

Blandt de vigtigste resultater indtil videre er afholdelse af den succesfulde konference Future 
Greenland med fokus på CSR, udgivelsen af publikationen ’Samfundsansvar i Grønland’ og ikke 
mindst etableringen af Forum for Samfundsansvar, et dialogforum mellem CSR Greenland og Naal-
akkersuisut.

I denne rapport fremlægger vi de vigtigste resultater og aktiviteter siden netværkets start, og  
skitserer derefter planerne for 2012. 

Med venlig hilsen

Henrik Leth, formand,  Martin B. Kviesgaard, næstformand
Henrik Sørensen,  Michael Binzer,  Jens Andersen,  Jesper B. Kreiner
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Resultater og aktiviteter  
i 2010-2011
Netværksmøder og –aktiviteter

Rygraden i CSR Greenlands aktiviteter er det regelmæssige netværksmøder, hvor virksomhederne 
har mulighed for at udveksle erfaringer, idéer og udfordringer inden for CSR området. 

På netværksmøderne i Nuuk blandt de store virksomheder har der i forbindelse med netværksmø-
derne typisk været et tema og et fagligt oplæg med efterfølgende diskussion af virksomhedernes 
egne erfaringer. Blandt temaerne har været miljø, FNs Global Compact, organisering af CSR arbej-
det, CSR rapportering, CSR kommunikation såvel som en række andre temaer.

Blandt de mindre virksomheder har netværksmøder i Nuuk været fokuseret på at diskutere udfor-
dringer og løsninger for mindre virksomheder i forhold til at arbejde med CSR. Her har medlem-
merne arbejdet med en række forskellige trin, og på basis heraf er der lavet et idé-katalog og et 
forslag til en nem og overskuelig proces for en mindre virksomhed, der gerne vil i gang med CSR. 
Endvidere har partnerskabsaftale mellem virksomheder og NGO’er været et tema. 

I slutningen af 2011 har der været øget vægt på at skabe aktiviteter for de grønlandske virksom-
heder, der ikke har hovedkontor i Nuuk. Derfor har der været afholdt netværksmøder i Sisimiut og 
Ålborg, hvor der har været mulighed for at diskutere udfordringer og løsninger blandt de lokale 
virksomheder.

Udover de faste netværksmøder har der for medlemmerne været arrangeret en række aktiviteter  
eksklusivt for CSR Greenlands medlemmer. Herunder f.eks.:

•	 Oplæg og middag med Mads Øvlisen, tidligere direktør i Novo Nordisk og  
Professor Mette Morsing fra Copenhagen Business School

•	 Oplæg og diskussion med Annette Stube, CSR direktør i A.P.Møller-Mærsk  
om implementeringsudfordringer i forhold til CSR

•	 CSR og corporate governance kursus for direktion og bestyrelser  
med Professor Rasmus Feldthusen, Københavns Universitet

•	 CSR præsentationer og workshops afholdt i de individuelle  
medlemsvirksomheder for at få igangsat CSR arbejdet

Kurser, seminarer og konferencer

Et af CSR Greenlands hovedindsatsområder siden etableringen har været at øge kompetencerne 
i Grønland inden for CSR-området. Derfor har afholdelse af kurser, seminarer og konferencer været 
højt prioriteret. 

På kursus-siden har CSR Greenland afholdt introduktionskurser i CSR i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og 
Qarqortoq for samlet cirka 90 – 100 deltagere. Udover de 6 generelle introduktionskurser er der af-
holdt kurser i CSR kommunikation (januar 2011), FNs Global Compact (april 2011) og antikorruption 
(i samarbejde med Transparency International, september 2011).
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Udover kurser har CSR Greenland holdt en lang række morgen- og fyraftensmøder i Ilulissat, Sisimiut, 
Qarqortoq og Nuuk. Blandt temaerne på møder og seminarer har været f.eks.:
•	 Sund arbejdsplads – sundhed som en del af CSR indsatsen
•	 Socialt engagement i arbejdstiden – Corporate volunteering
•	 Ny standard for samfundsansvar – ISO 26000
•	 Mangfoldighed i ledelse

Af særlig interesse skal også nævnes at den internationalt anerkendte CSR ekspert Thomas Schei-
willer fra PricewaterhouseCoopers i Schweiz besøgte Nuuk og afholdt møder med en række inte-
ressenter. Samtidig afholdte han et seminar for bl.a. departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, 
såvel som en præsentation for Rotary Grønland.

Blandt de vigtigste resultater i 2011 står konferencen Future Greenland, hvor næsten 300 delta-
gere fra grønlandske og udenlandske virksomheder og offentlige myndigheder deltog i to-dages 
program med fokus på CSR. Blandt talerne var bl.a. Mads Øvlisen, tidligere Novo Nordisk direktør, 
Marteen van Engeland, direktør i ISS Danmark, Martin Kviesgaard, GrønlandsBANKEN og Michael 
Thinghuus, Royal Greenland. Konferencen blev meget vel modtaget af deltagerne, og har synligt 
været med til at skabe interesse for CSR hos de grønlandske virksomheder.

Konkrete projekter

En anden hjørnesten i CSR Greenlands arbejde er at understøtte eller skabe konkrete projekter 
inden for områderne sundhed, børn og unge, sociale forhold, miljø og etik. Der har i løbet af 2011 
været primært fokus på tre projekter:

Sund arbejdsplads var overskriften på et projekt, som med 4 sociale + faglige arrangementer un-
derstøttede Gør Maj Sund i Nuuk. Her havde bl.a. GrønlandsBANKEN, TELE Greenland, Brugseni og 
Grønlands Arbejdsgiverforening arrangeret arrangementer med fokus på sundhed og trivsel. 
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Saligaatsoq var en understøttelse af Mads Lumholdts projekt omkring at rydde op i Nuuk og sam-
tidig benytte lejligheden til at skabe opmærksomhed omkring affaldsproblematikken og miljøet. 
Virksomhederne stillede med medarbejdere til oprydningsarbejdet i arbejdstiden, således at opryd-
ningsindsatsen blev synlig i gadebilledet. Over 300 deltog i oprydningen, som samtidig havde et so-
cialt element med afsluttende kaffemik i Katuaq – og naturligvis en pæn og ren by efterfølgende.

Mentorprogram i samarbejde med Red Barnet blev igangsat i foråret efter en længere dialog med 
Red Barnet om deres erfaringer bl.a. fra Danmark. Formålet med mentorprogrammet er at sikre, at 
unge under uddannelse har en god voksenkonktakt og støtte under deres uddannelse for derved 
at sikre højere gennemførelse af ungdomsuddannelser. Mentorerne, som med tilladelse fra deres 
arbejdsplads bruger deres arbejdstid på at være mentor, blev uddannet sammen med mentorer 
fra	Kommuneqarfik	Sermersooqs	mentorprogram	og	mentee	er	udvalgt	blandt	studerende	på	GU	i	
Nuuk. Programmet består pt. af 5 mentorer, hvoraf alle inden udgangen af 2011blev matchet med 
en mentee. Mentorerne mødes løbende og deler erfaringer med hinanden. 
 
I november præsenterede CSR Greenlands bestyrelse desuden et oplæg til partnerskaber med 
civilsamfundsorganisationerne på børneområdet, hvor der lægges op til et øget samarbejde. 

 

opmærksomhed omkring CSR i Grønland

Der har siden etableringen af CSR Greenland i 2010 været stødt stigende fokus på CSR i de grøn-
landske	medier.	Således	har	der	bl.a.	været	flere	artikler	om	CSR	Greenland	og	medlemmernes	CSR	
indsats. Derudover har der i både Grønlands Arbejdsgiverforenings blad Aurora og i de to seneste 
Grønlandstillæg til Dagbladet Børsen været artikler om CSR. CSR Greenland har arbejdet målrettet 
med	pressemeddelelser	og	har	derudover	fået	produceret	en	kort	film	om	foreningen,	som	bl.a.	
har været vist på Nuuk TV.

Også i udlandet har der været opmærksomhed på CSR i Grønland. Det danske månedsblad CSR 
Magasinet havde i foråret en omfattende artikel om CSR i Grønland, ligesom det engelske CSR 
magasin Ethical Corporation i 2011 var på besøg med henblik på at skrive om de grønlandske 
virksomheders	indsats	der.		Derudover	fik	CSR	Greenland	opmærksomhed	i	de	danske	medier	da	
sekretariatets rådgiver, Anne Mette Christiansen vandt den danske CSR Awards 2011 som årets ’CSR 
Professional’.

Et af årets vigtigste resultater er udgivelsen af den 36-siders lange publikation, ’Samfundsansvar i 
Grønland’. Publikationen samler for første gang cases og eksempler samt en grundig introduktion til 
CSR i en grønlandsk kontekst. Publikationen er udgivet digitalt på dansk og grønlandsk, og i tryk på 
dansk.

Endelig deltager CSR Greenlands sekretariat i forskellige sammenhænge som oplægsholdere for 
at skabe opmærksomhed omkring CSR i Grønland. Blandt relevante præsentationer i 2011 kan 
nævnes den internationale konference ’Nordic seminar for CSR’ på Copenhagen Business School, 
Innovationskonferencen på Arktek i Sisimiut, Joining Forces i Katuaq og senest Bestyrelsesseminaret 
for de helt og delvis selvstyreejede selskaber.
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Understøttelse af andre netværk 
Som led i arbejdet med at skabe fokus på CSR og de forskellige delelementer i agendaen har CSR 
Greenland siden sin stiftelse også været med til at understøtte etableringen af andre netværk, som 
arbejder med en del af CSR agendaen. 

I sommeren 2011 stiftede en gruppe grønlandske erhvervskvinder således netværket tamatta 
akuusa for at sætte fokus på udfordringerne og fordelene i forhold til mangfoldighed i grønlandske 
virksomheder. CSR Greenland yder bl.a. sekretariatsbistand til netværket.

Derudover har CSR Greenlands sekretariat hjulpet til med at få etableret et grønlandsk kontakt-
punkt for den internationale antikorruptions NGO ’Transparency International’, der blev stiftet i 
august 2011 som Transparency Greenland. Foreningen er selvstændig og modtager ikke længere 
ydelser fra CSR Greenland. Se mere på www.transparency.gl 

Endelig er CSR Greenland blevet det grønlandske kontaktpunkt for FNs Global Compact, som er 
verdens største frivillige CSR initiativ. De ti principper, der er grundstenen i initiativet, er udgangs-
punktet for CSR Greenlands arbejde med og forståelse af CSR. FNs Global Compact er organiseret i 
nationale og regionale netværk, og CSR Greenland indgår i det nordiske netværk, som også tæller 
Island, Norge, Finland, Danmark og Sverige. Dette betyder bl.a. at CSR Greeland har deltaget i 
Global Compacts regionale møder i 2010 og 2011. Dette arbejde vil blive prioriteret gradvist højere i 
takt	med	at	flere	grønlandske	virksomheder	tilslutter	sig	FNs	Global	Compact.	Se	også	hjemmesiden	
www.gcnordic.net	for	mere	information	–	klik	på	det	grønlandske	flag	øverst	til	højre.

Dialog med det offentlige 

CSR Greenland arbejder gerne sammen med både det offentlige og er løbende i dialog med for-
skellige interessenter for at søge løsninger og nye muligheder for partnerskaber. Siden foreningens 
opstart er der afholdt en række møder med forskellige offentlige myndigheder med gode resulta-
ter. Derudover er CSR Greenland i anden halvår af 2011 begyndt at udarbejde høringssvar med en 
CSR vinkel, herunder i forhold til indkøbsredegørelsen og Redegørelsen for de helt og delvis selvsty-
reejede selskaber.

Vigtigst er dog etableringen af ’Forum for Samfundsansvar’ i sommeren 2011 som dialogforum 
for CSR Greenland og Naalakkersuisut. Formålet med Forummet er dels at diskutere anbefalinger 
inden for f.eks. indkøb, rapporteringskrav, rammer for internationale selskaber og SR i centraladmini-
strationen, og dels at skabe et forum hvor virksomheder og regering kan diskutere mulige løsninger 
og partnerskaber med henblik på at løse sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i fællesskab. 
Dette arbejde forventes intensiveret i 2012.
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Forventninger og  
handleplan 2012
Ambitionen for CSR Greenland i 2012 er at skabe en videre positiv samfundsudvikling gennem egne 
aktiviteter og partnerskaber med civilsamfundet, offentlige myndigheder og organisationer.

På baggrund af beslutninger truffet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde i november 2011 har sekre-
tariatet udarbejdet følgende forslag til handleplan for 2012 vil der være fokus på følgende opgaver 
fra CSR Greenlands sekretariat:

•	 Lancering og promovering af rapporteringsplatform i starten af 2012,  
herunder afholdelse af træningssession for medlemmerne.

•	 Intensivering af arbejdet med Forum for Samfundsansvar gennem faste og regelmæssige  
møder og generel øget dialog med Selvstyret om samarbejdsmuligheder. Det tilstræbes  
at der er dialog med alle departementer og kommuner i 2012, samt at der udarbejdes  
CSR Greenland høringssvar når relevant.

•	 Fokus på igangsættelse af egne projekter i partnerskab med relevante interessenter  
– ikke mindst i forhold til miljø og alkohol.

•	 Intensivering af arbejdet med at understøtte konkrete NGO-projekter indenfor  
CSR Greenlands 5 fokusområder som beskrevet i ’Partnerskabsmodeller’  
(præsenteret på NGO møde i GrønlandsBANKEN)

•	 Fastholdelse og videre udvikling af målrettede netværksmøder hvor virksomhederne mødes 
cirka 6-8 gange årligt i Nuuk for at udveksle erfaringer, idéer og løsninger. Samtidig understøttes 
etableringen af netværksmøder på kysten og i Ålborg hvis medlemmerne har interesse heri. 

•	 Fastholdelse af løbende kursusaktivitet og tematiske morgen-/gå-hjem møder  
om forskellige CSR temaer, herunder mindst en gang om året arrangementer i  
Ilulissat, Sisimiut, Qarqortoq og Aasiaat.

•	 Udvikling af bedre og mere spændende medlemskommunikation gennem en mere  
aktiv hjemmeside, ’tungere’ indholdsmæssige nyhedsbreve med egentlige artikler og  
udvikling af CSR Greenlands gruppe på LinkedIn.

•	 Øget ekstern kommunikation i forhold til medier primært i Grønland og sekundært eksternt med 
fokus på både netværket og de enkelte medlemsvirksomheders CSR indsats. Det tilstræbes ikke 
mindst at få nye vinkler på de enkelte CSR temaer, og gerne i grønlandsk-sprogede medier.

•	 Intensivering af medlemshvervning og medlemsdialog på en-til-en basis

•	 Gennemførelse af medlemsundersøgelse med fokus på hvad medlemmerne får ud af 
medlemsskabet og hvordan det kunne blive bedre for at sikre langvarig fastholdelse.
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Medlemmer 
•	 Air Greenland
•	 INA.NUNA
•	 Permagreen
•	 Arctic Group a/s
•	 INI a/s
•	 Royal Arctic Line
•	 Atcon Grønland a/s
•	 Inuplan a/s
•	 Royal Greenland
•	 Brugseni

•	 ITTU.NET
•	 Stark a/s
•	 Business Solutions Greenland
•	 Kalaallit Forsikring
•	 Tele Greenland a/s
•	 Katuaq
•	 Vinslottet Grønland a/s
•	 Deloitte
•	 KNI a/s
•	 Godthåb Transportservice

•	 Kreditinformation Grønland
•	 Greenland Mining a/s
•	 KompetenceKompagniet
•	 Greenland Petroleum
•	 Mælkebøtten
•	 Grønlands VVS a/s
•	 Nuna Advokater
•	 GrønlandsBANKEN
•	 Nuup Bussii a/s

ADVOKATER
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