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Forord
CSR Greenland har forsat sin positive udvikling i 2012 med stadig flere medlemmer, mange aktiviteter og gode resultater på CSR-området i de grønlandske virksomheder.
Vores hovedfokus i 2012 har været samarbejdet over mod Naalakkersuisut i regi af Forum for Samfundsansvar. CSR Greenland har i 2012 indgået to vigtige samarbejdsaftaler med henholdsvis
Departementet for Sundhed og Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø. Samtidig
er der lagt op til et bredere og langt mere omfattende partnerskab om de udfordringer, som bliver
fremhævet i ’Vision 2025’.
CSR Greenland har siden sin opstart udviklet sig til et stærkt og nyttigt netværk for de grønlandske
virksomheder, der arbejder med CSR. Over de sidste tre år er interessen for CSR vokset betydeligt,
og mange virksomheder – særligt de større – har i dag både strategier og politikker på plads for
CSR-arbejdet og arbejder systematisk med området.
Som led i systematiseringen af CSR-arbejdet har CSR Greenland i 2012 lanceret en CSR-rapporteringsplatform, som skal hjælpe medlemmerne med at rapportere efter samme retningslinjer og
med at få struktureret CSR-arbejdet.
CSR Greenland har i dag 33 medlemmer, 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.
I denne rapport fremlægger vi de vigtigste resultater og aktiviteter i 2012, og skitserer derefter planerne for 2013.

Med venlig hilsen
Brian Buus Pedersen, formand, Martin B. Kviesgaard, næstformand
Michael Binzer, Henrik Leth, Jens Andersen, Jesper B. Kreiner
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Resultater og aktiviteter i 2012
I årsrapporten 2010 – 2011 skitserede CSR Greenland
en række områder, vi ville arbejde med i 2012.
Her er hvor langt vi er kommet:
√	Lancering og promovering af rapporteringsplatform i 2012, herunder afholdelse af træningssession for medlemmerne.
•	Gennemført – platformen blev lanceret på en stor CSR event i november 2012, og der er
afholdt flere træningssessions 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.
•	Gennemført – der har været en omfattende dialog med Naalakkersuisut gennem Forum for
Samfundsansvar som kulminerede i et seminar med det samlede Naalakkersuisut samt en
række embedsfolk i november 2012
•	Devist gennemført – der er afholdt møder med en række departementer, men ikke alle. Der
har været en del dialog med KANUKOKA, men ikke med de enkelte kommuner.

√	Fokus på igangsættelse af egne projekter i partnerskab med relevante interessenter – ikke
mindst i forhold til miljø og alkohol.
•	Gennemført – CSR Greenland gennemførte i samarbejde med Mads Lumholt et omfattende
miljøprojekt i 2012 under overskriften ’Saligaatsoq’. Samtidig er der i 2012 lagt fundamentet
til flere sundhedsrelaterede projekter, herunder om 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)
•	Ikke gennemført – CSR Greenland har i 2012 kun begrænset samarbejde med de grønlandske NGO’er

(√)	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.
•	Gennemført i Nuuk, men det er ikke lykkedes at etablere selvkørende netværk på kysten eller i Ålborg

√	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.
• Gennemført – der er bl.a. afholdt miljøkurser i Ilulissat, Nuuk og Sisimiut.

÷	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.
• Ikke gennemført, men igangsat og gennemføres i 2013
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√	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.
•	Gennemført – der har været flere artikler om CSR Greenland og medlemsvirksomhederne i
de grønlandske medier i 2012.

(√) Intensivering af medlemshvervning og medlemsdialog på en-til-en basis
• Til dels gennemført med nye medlemmer som resultat

÷	Gennemførelse af medlemsundersøgelse med fokus på, hvad medlemmerne får ud af medlemsskabet og hvordan det kunne blive bedre for at sikre langvarig fastholdelse.
• Ikke gennemført – gennemføres i 2013
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Aktiviteter i 2012
Partnerskab med det offentlige
Det vigtigste fokusområde i 2012 har været samarbejdet med Naalakkersuisut om at løfte nogle
af de udfordringer, som Grønland står overfor. CSR Greenland mener, at disse udfordringer først og
fremmest bør løftes i fællesskab for at blive løst.

Fokus på sundhed
CSR Greenland indgik i 2012 et partnerskab med Departementet for Sundhed om at støtte op om
Folkesundhedsprogrammet ved at få sat fokus på sund livsstil i virksomhederne – både at skabe
sunde rammer i hverdagen og være med til at skabe opmærksomhed omkring sund livsstil. Vi har i
2012 holdt en række møder med relevante interessenter og har arbejdet med at definere projektet.
Som forundersøgelse til projektet gennemførte CSR Greenland en række fokusgrupper med virksomheder for at afdække nuværende aktiviteter, interesse og mulige barrierer for at arbejde med
sundhed på arbejdspladsen. Dette resulterede i notatet ’den sunde arbejdsplads’, som blev præsenteret på folkesundhedskonferencen i maj 2012, og som kan findes på www.csr.gl. Til supplement
gennemførte CSR Greenland en spørgeskemaundersøgelse om samme tema gennem GA’s medlemsvirksomheder.

Fokus på miljø
CSR Greenland indgik ligeledes i 2012 et partnerskab med Departementet for Indenrigsanliggender,
Natur og Miljø med henblik på at arbejde sammen om virksomhedernes miljøindsats. Partnerskabet
blev etableret som et resultat af Salisatsooq miljøprojektet, og skal have fokus på bl.a. at gøre virksomhedernes miljøarbejde mere strategisk.

Vision 2025
CSR Greenland afholdt i november 2012 et seminar med hele Naalakkersuisut med udgangspunkt
i ’Vision 2025’, som Naalakkersuisut netop havde lanceret. CSR Greenland havde som optakt til
mødet udarbejdet et notat som skitserer, hvordan virksomhederne kan bidrage til at løfte de udfordringer, der peget på i Vision 2025. Notatet kan læses på www.csr.gl
Seminaret udmundede i et ønske om at lave et mere omfattende partnerskab bl.a. på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, hvilket konkretiseres i 2013.
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Rapporteringsevent
I november deltog 84 personer i lanceringen af CSR Greenlands rapporteringsplatform ved en
event i Katuaq med besøg fra blandt andre Birgitte Mogensen fra PricewaterhouseCoopers, Andreas Rasche fra Copenhagen Business School, borgmester Asii Chemnitz Naarup og administrerende direktør for KNB Susanne Christensen. Rapporteringsværktøjet er nu tilgængeligt for medlemmerne på www.csr.gl og kan bruges til at skrive CSR-rapporter – både ekstern og intern kommunikation
i virksomheden og som en hjælp til at kortlægge og prioritere den fremadrettede CSR-strategi.

7

Netværksmøder og – aktiviteter
Rygraden i CSR Greenlands aktiviteter er de 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 netværksmøderne typisk været et tema og et fagligt oplæg med efterfølgende diskussion af virksomhedernes
egne erfaringer. Blandt temaerne har bl.a. været menneskerettigheder, korruption, rapportering og
sundhed.
Blandt de mindre virksomheder har netværksmøder i Nuuk haft fokus på at diskutere udfordringer
og løsninger for mindre virksomheder i forhold til at arbejde med CSR. I 2012 har netværksmøderne
bl.a. været afholdt hos forskellige virksomheder som INUPLAN og KompetenceKompagniet, der i
samme forbindelse har fortalt om deres arbejde.
Der er ligeledes afholdt netværksmøder i Sisimiut og Ålborg, hvor der har været mulighed for at
diskutere udfordringer og løsninger blandt de lokale virksomheder.
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Kurser, seminarer og konferencer
Et af CSR Greenlands hovedindsatsområder siden etableringen har været at øge kompetencerne i
Grønland inden for de forskellige CSR-områder.
På kursus-siden har CSR Greenland afholdt:
• Eksklusiv event med tidligere Novo Nordisk direktør Mads Øvlisen og professor Mette Morsing på
Hotel Hans Egede med fokus på CSR-tendenser og implementering af CSR
• Miljøkurser i CSR i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat for cirka 60 deltagere i forbindelse med det
omfattende miljøprojekt ’Saligaatsoq’ i samarbejde med Anette Petersen fra InVirke.
• CEO briefings om henholdsvis miljø og klima for virksomhedsledere med fokus på strategisk
miljøarbejde og om anti-korruption
• Introduktion og træning i CSR-rapporteringsplatform og CSR-rapportering.
Derudover afholdt CSR Greenland i november 2012 en CSR-konference med talere fra både Danmark og Grønland. Her præsenterede flere af virksomhederne deres CSR-arbejde og deres primære udfordringer forbundet hermed. Konferencen tiltrak over 85 deltagere.

Konkrete projektaktiviteter
Saligaatsoq var en understøttelse af Mads Lumholdts projekt omkring at rydde op i Nuuk og
samtidig benytte lejligheden til at skabe opmærksomhed omkring affaldsproblematikken og miljøet. Projektet indeholdt en del opmærksomhedsskabende elementer som f.eks. en ny sang af Mads
Lumholt og Julie, medieoptræden og events i Nuuk og Sisimiut.
Derudover var Mads Lumholt ude på forskellige skoler i Nuuk for at engagere børnene i at skabe
en bedre og renere by og sætte fokus på miljøet i samarbejde med lærerne. Desuden var der en
større oprydningsevent, hvor virksomhederne stillede med medarbejdere til rådighed for oprydningsarbejdet i arbejdstiden, således at oprydningsindsatsen blev synlig i gadebilledet. Over 300
deltog i oprydningen trods regn. Samtidig havde arrangementet et socialt element med afsluttende kaffemik i Katuaq – og naturligvis en pæn og ren by efterfølgende.
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Derudover har CSR Greenland igangsat et projekt med fokus på ’Nuuk som elbilsby’ i samarbejde
med Kommuneqarfik Sermersooq, Selvstyrets Klima- og Energikontor ISS, Kalaalit Forsikring, GrønlandsBANKEN, Nuuk Auto, Deres Auto, Nuup Bussi, og Nukissiorfiit. Projektet skal dels undersøge
barriererne for elbiler, men mest vigtigt også samle virksomhederne omkring en lancering af elbiler i
større skala i Nuuk. Der var lanceringsevent i GrønlandsBANKEN i november med deltagelse af Naalakkersuisoq for Transport, Boliger og Infrastruktur Jens B Frederiksen og Borgmester Asii Chemnitz.
En række virksomheder har igen i år samarbejdet med Foreningen Grønlandske Børn i projektet
Sapiik, der skal give unge mod til at træffe et uddannelsesvalg efter folkeskolen. Air Greenland og
STARK har sammen foreningen arrangeret oplevelser og åbent hus-arrangementer med lokale virksomheder i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Arrangementerne har præsenteret de unge for forskellige
uddannelses- og karrieremuligheder på en spændende og indbydende måde. TELE og GrønlandsBANKEN er i dialog med organisationen om at gennemføre aktiviteter i 2013.

Opmærksomhed omkring CSR i Grønland
Der har siden etableringen af CSR Greenland i 2010 været stødt stigende fokus på CSR i de grønlandske medier. Således har der bl.a. været flere artikler om CSR Greenland og medlemmernes
CSR-indsats – om elbiler, miljøindsatsen og Saligaatsoq-projektet, og ikke mindst om CSR Greenlands
partnerskaber med Naalakkersuisut og de forskellige departementer. Derudover har der i både
Grønlands Arbejdsgiverforenings blad Aurora og i de forskellige Grønlandstillæg til Dagbladet Børsen været artikler om CSR.
CSR Greenlands sekretariat og bestyrelse bliver ligeledes inviteret som oplægsholdere i forskellige
sammenhænge. Vi har i 2012 bl.a. holdt oplæg på det nordiske Global Compact netværks møde i
København, i CSR Iceland (FESTA) på Island i september og desuden for en bredere kreds af interessenter i Reykjavik.
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Understøttelse af andre netværk
Som led i arbejdet med at skabe fokus på CSR har CSR Greenland siden sin stiftelse også været
med til at understøtte etableringen af andre netværk, som arbejder med dele 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 forsat sekretariatsbistand til netværket.
Derudover har CSR Greenlands sekretariat hjulpet til med at få etableret et grønlandsk kontaktpunkt 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
CSR Greenland er en del af styregruppen i det nordiske Global Compact netværk og skal i maj
2013 være vært sammen med Island til det nordiske møde i Reykjavik. I denne sammenhæng har
CSR Greenland brugt ressourcer på at udvikle program og finde talere, som skal bruges på konferencen.

Forventninger og
handleplan 2013
Ambitionen for CSR Greenland i 2013 er at skabe en videre positiv samfundsudvikling gennem egne
aktiviteter og partnerskaber med civilsamfundet, offentlige myndigheder og organisationer. Da CSR
Greenlands arbejde i stigende grad bliver projektorienteret, er der behov for flere projektlederkræfter i 2013, ligesom der ansættes en praktikant i 4-5 måneder.

I 2013 forventer vi bl.a. at:
• Konkretisere vores partnerskabsaftale med Naalakkersuisut om et bredt samarbejde på
uddannelse, beskæftigelse og socialområdet, herunder at definere og igangsætte projekter
• Udvikle vores eksisterende partnerskaber med Departementet for Sundhed og Departementet
for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø til relevante projekter
• Få sat fokus på strategisk miljøledelse gennem vores samarbejde med WWF og flere grønlandske
virksomheder
• Få gennemført besøg i alle større byer på kysten og i Ålborg, og at have individuel dialog med
alle vores medlemsvirksomheder
• Gennemføre en medlemsundersøgelse og forbedre vores medlemskommunikation
• Øge antallet af medlemmer med 10%
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Medlemmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Air Greenland
INA.NUNA
Nukissiorfiit
Arctic Group a/s
INI
Nuup Bussii a/s
Atcon Grønland a/s
Inuplan a/s
Permagreen
Blue Water Shipping a/s
ITTU.NET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polar Seafood
Brugseni
Kalaallit Forsikring
Rambøll
COWI
Katuaq
Royal Arctic Line
Deloitte
KNI a/s
Royal Greenland
Godthåb Transportservice

NUNA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADVOKATER
EQQARTUUSSISSUSERISUT
LAW FIRM

KompetenceKompagniet
Stark a/s
Greenland Petroleum
KPMG
Tele Greenland a/s
Grønlands VVS a/s
Mælkebøtten
True North Gems Greenland
GrønlandsBANKEN
Nuna Advokater
Vinslottet Grønland a/s

