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Vision
CSR Greenland ønsker en bæredygtig 
udvikling i Grønland. Grønland skal 
hænge sammen socialt og økonomisk, 
og vi skal værne om miljøet.

Mission
CSR Greenland vil være det ledende 
virksomhedsnetværk for CSR. Vi vil 
være sparringspartner for erhvervsli-
vet og det offentlige. Vi vil være kata-
lysator for samarbejde og innovation.
Vi skal være en platform for inspi-
ration og udvikling af initiativer, 
der skaber bæredygtig adfærd i hele 
samfundet.

Strategi: ”CSR Greenland 2020 
– for et bæredygtigt samfund”
FN ś 17 verdensmål for en bæredygtig 
udvikling (SDG’er)er en overordnet 
ramme for CSR Greenlands strategi. 

Vi prioriterer fire strategiske fokus-
områder med afgørende betydning for 
det grønlandske samfunds udvikling: 

UddannelSe
CSR Greenland skal medvirke til,  
at mange flere unge tager en  
uddannelse. SDG 1, 4, 10, 17

SUndhed
CSR Greenland skal bidrage til  
at hæve folkesundheden. SDG 3, 4, 17

Miljø
CSR Greenland skal arbejde for et 
renere miljø. SDG 7, 11, 12, 13, 14, 17

anSvaRliGe indkøb
CSR Greenland skal arbejde for, at 
medlemsvirksomhederne i deres 
indkøbspolitik bidrager til øget øko-
nomisk aktivitet og beskæftigelse i 
Grønland. SDG 9, 11, 16, 17

CSR GREENLAND 2020 - FOR ET BÆREDYGTIGT SAMFUND
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Ilulissat 2016

2017 har været et særdeles aktivt år for  
CSR-Greenland. Vi har for alvor sat handling 
bag vores fire fokusområder Miljø, Uddannelse, 
Ansvarlige indkøb og Sundhed gennem 
længerevarende projekter og en lang række 
aktiviteter og partnerskaber over det meste af 
Grønland.  

en særlig tak til GrønlandsbankenS erhvervs-

fond, bikuben Fonden, Grønlands erhverv og 

kommuneqarfik Sermersooq, som har bidraget 

med finansiering til drift og med projektstøtte, 

der har muliggjort et stigende ambitionsniveau 

samt nye og langt større projekter og samarbej-

der end vi tidligere har arbejdet med. også tak 

til kalaallit nunaanni brugseni og Grønlands-

banken, som har bidraget med støtte til hhv. 

projekterne ’Sunde arbejdspladser’ og ’QaQiSa! 

– guiden til skole-erhverv-samarbejde’ i form 

af finansiering og give-aways. 

Tak til alle samarbejdspartnere og sponsorer for et berigende 2017
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2017

et aktivt ÅR

Projekter forankres lokalt
Vores fokusområder er udvalgt i sam-
arbejde med vores medlemmer og er 
områder, hvor virksomhederne vur-
derer, at vi i fællesskab kan skabe de 
største positive forandringer i Grøn-
land. Jeg tror, vi har valgt rigtigt, 
for vi kan se, at de fleste projekter er 
gået over forventning. Der er en stor 
villighed til at arbejde med CSR både 
fra medlemmerne og fra de mange 
samarbejdspartnere i det offentlige. 
Vi oplever, at projekterne følges til 
dørs, og i flere tilfælde forankres 
lokalt på en måde, hvor nye projekter 
opstår i kølvandet på de første. Det 
er en meget positiv udvikling, som vi 
både takker for og lærer af. 

I takt med, at vi vokser og CSR bliver 
et dagligt styringsværktøj for flere og 
flere organisationer i Grønland, skal 
vi også arbejde med vores processer, 
så vi får fuldt udbytte af vores res-
sourcer. Vi har derfor kigget kritisk 
på os selv som organisation i 2016 og 
lavet nogle justeringer i 2017.

Hele landets organisation
CSR-Greenland er hele landets orga-
nisation, og vi skal eksempelvis blive 
bedre til at komme rundt i landet og 
sikre os lokal forankring. Det har vi 
arbejdet en del på i 2017 blandt andet 
gennem vores projekt på uddannel-
sesområdet og gennem sundheds-
projektet. 

CSR-Greenland er en stærk organisa-
tion, der er bakket op af de væsentlig-
ste virksomheder i landet. Vi er synli-
ge og skaber resultater. Men vi er også 
en lille organisation, der i det daglige 
er båret af få personer og en forholds-
vis spinkel økonomi. Selvom vi gerne 
ville deltage i alt, der har med CSR at 
gøre, så er vores ressourcer begræn-
sede. Det betyder, at vi i 2017 har 
prioriteret vores indsatser skarpt. I 
arbejdet med vores fire fokusområder 
er vi blevet meget bevidste om forde-
lene ved at arbejde med færre større 
projekter, som giver maksimal værdi 
tilbage til samfundet. 

Det er lykkedes os at udvide vores 
medarbejderstab til to fuldtidsmed-
arbejdere og en studentermedhjælp. 
Vi er kommet på de sociale medier og 
vi er blevet fuldt dobbeltsprogede i 
vores nyhedsstrøm.

Dernæst har vi arbejdet på at skabe 
os en bredere eksistensberettigelse i 
form af flere medlemmer, ikke mindst 
fra de små- og mellemstore virksom-
heder, og vi har styrket vores eksiste-
rende partnerskaber med projekter 
og mere samarbejde om forskellige 
aktiviteter. 

Vi har i dette års årsrapport valgt at 
uddybe de fire fokusområder gennem 
tematiserede artikler, der viser bred-
den i arbejdet, og vi har inddraget en 
række af de partnere og medlemmer, 
som har deltaget. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
takke alle samarbejdspartnere for et 
berigende år. GrønlandsBANKENS 
Erhvervsfond og Grønlands Erhverv 
skal have en særlig tak for den kon-
tinuerlige økonomiske støtte, som 
også i 2017 har muliggjort det stadig 
stigende ambitionsniveau.

God læselyst. 

Brian Buus Pedersen
Formand
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Fn’S veRdenSMÅl 

I september 2015 vedtog FN et nyt 
sæt af mål for bæredygtig udvikling. 
De 17 globale mål skal være nået 
inden 2030. Målene handler blandt 
andet om at afskaffe fattigdom, sikre 
kvalitetsuddannelse, sikre sundhed 
og trivsel, passe på miljøet på land og 
i vand og mindske ulighed. Det er ver-
dens stater, som har vedtaget målene, 
men virksomheder og civilsamfundet 
har spillet en vigtig rolle både i defini-
tionen af de 17 Verdensmål og med at 
nå målene inden 2030. 

Verdensmålene definerer for første 
gang en fælles platform for stater, 
civilsamfund og virksomheder for at 
bidrage til at nå fælles mål. 

Masser af aktivitet
Allerede i 2016 dukkede de 17 
Verdensmål op i Politisk Økono-
misk Beretning fra Departementet 
for Finanser og Skatter. I 2017 har 
Selvstyret påbegyndt en kortlægning 
af Grønlands indsatser og aktiviteter 
inden for hvert af de 17 Verdensmål. 
Kortlægningen forventes at udkomme 
medio 2018. 

CSR Greenland holdt i foråret 2016 
en konference i Ilulissat med mål 
17 Partnerskaber som omdrej-
ningspunkt. Siden har vi afholdt 
netværksmøder, direktør-møder og 
træning i Verdensmålene. 

Hos de enkelte virksomheder er 
arbejdet med Verdensmålene i gang. 
Verdensmålene er nemlig også for den 
enkelte virksomhed en nyttig ramme 
for arbejdet med samfundsansvar. 
GrønlandsBANKEN er en af de 
virksomheder, som har arbejdet mest 
med Verdensmålene. Administrati-
onsdirektør, Carsten Th. Pedersen: 
”Vores arbejde med verdensmålene 
er en tilføjelse til det systematiske 

Et år med

I Grønland myldrer det med aktiviteter i forhold til FN’s 17 Verdensmål. 
Royal Greenland, Air Greenland og GrønlandsBANKEN har målene med i 
deres årlige rapportering om samfundsansvar. CSR Greenland og Grønlands 
Erhverv holder konferencer og arrangementer med fokus på Verdensmålene. 
Kommuneqarfik Sermersooq bruger målene som pejlemærker, og Selvstyret 
arbejder på en kortlægning af aktiviteter i landet.

Alan AtKisson besøger NuukAlan AtKisson besøger Nuuk
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CSR-arbejde, vi igangsatte for snart 
otte år siden. Målene er med til at 
gøre os endnu skarpere på, hvor vi 
som finansiel virksomhed kan bidra-
ge til eksempelvis at sikre økonomisk 
vækst, reducere uligheden og fremme 
kvalitetsuddannelse – alt sammen til 
gavn for Grønland”.

I 2017 lykkedes det os at få godkendt 
den officielle grønlandske oversættel-
se af Verdensmålene i FN baseret på 
et samarbejde mellem Kommuneqar-
fik Sermersooq og CSR Greenland.

Arbejdet forsætter
I 2018 forsætter vores arbejde med 
Verdensmålene i Grønland ufortrø-
dent. 

Vi har masser af arbejde at gøre. At 
skabe kvalitetsuddannelse for alle, 
mindske uligheden, øge folkesundhe-
den, skabe bæredygtige byer og sikre 
miljøet i havet er blot nogle af de 
udfordringer, vi skal have fokus på. 
Det kommer vi til at arbejde videre 
med i 2018.

CSR Greenland planlægger en stor 
konference i 2018 med fokus på 
Verdensmålene netop for at skubbe 
yderligere på arbejdet. 

I midten af 2018 forventes Selv-
styrets kortlægning af Grønlands 
indsatser og aktiviteter inden for de 
enkelte Verdensmål at bidrage med et 
overblik, som også viser, hvor der er 
behov for yderligere indsatser i Grøn-
land. Kortlægningen danner således 
en ramme for det fremtidige arbejde 
for at opnå verdensmålene – både for 
private virksomheder og offentlige 
institutioner. 
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www.unglobalcompact.org

Global Compact

SoM StRateGiSk væRktøj

Air Greenland har 
gennem flere år arbejdet 
dedikeret med CSR 
i netværket Global 
Compact. 

Air Greenlands arbejde med CSR tog 
fart, da virksomheden i omkring 2010 
valgte at sætte strategisk fokus på at 
servicere råstofindustrien. Olieselska-
ber, minevirksomheder og følgeindu-
strier flokkedes om Grønland, og flere 
af de store spillere, som eksempelvis 
internationale oliegiganter, stillede 
konkrete krav om, at Air Greenland 
som samarbejdspartner skulle leve op 
til en række CSR-krav.

Derfor blev det vigtigt at formulere 
strategier på området og arbejde 
dedikeret, fortæller Mette Stenholdt, 

der er CSR & HR Development Mana-
ger hos Air Greenland:
”Rigtig mange af punkterne i vores 
CSR-strategi havde vi jo allerede taget 
godt fat på. Vi har i mange år arbejdet 
på at blive en grøn virksomhed, og 

områder som uddannelse har altid 
været et kerneområde for os. Det nye 
var, at vi begyndte at skrive det ned 
og arbejde strategisk med det, blandt 
andet gennem medlemskab af CSR 
Greenland og Global Compact.”

Som medlem af Global Compact 
forpligter Air Greenland sig til årligt 
at rapportere til Global Compact om 
aktiviteterne, men der er kommet 
meget mere ud af medlemskabet. 

”Vi er også begyndt at stille krav til 
vores leverandører, når vi laver nye 
indkøbsaftaler, og vi kan se en positiv 
effekt af, at vi bruger vores CSR-stra-
tegi aktivt i markedsføringen. Vores 
fokus på miljø, uddannelse og medar-
bejderes trivsel gør det eksempelvis 
nemmere at rekruttere og fastholde 
kvalificeret arbejdskraft,” siger Mette 
Stenholdt. 

Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar 
med over 10.000 tilsluttede virksomheder og organisationer. Global Compact er en 
principbaseret tilgang til samfundsansvar og bygger på ti principper fordelt på fire 
hovedområder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrupti-
on. Sekretariatschef Lotte Frank Kirkegaard fra CSR Greenland sidder i styregruppen 
for Global Compact nordiske netværk, og hun er national koordinator for Grønland. 

Syv GRønlandSke viRkSoMhedeR oG oRGaniSationeR eR MedleMMeR aF Global CoMpaCt
Grønlandsbanken        Royal arctic line        tele-post        Grønlands erhverv        transparency international Greenland        air Greenland        CSR Greenland
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Skoler og virksomheder 

SaMaRbejdeR  
oM UddannelSe

På skolen Atuarfik Gammeqarfik i 
Aasiaat er samarbejdet med de lokale 
virksomheder i dag en del af skoleske-
maet for de ældste klasser. Klasselæ-
rerne arbejder direkte sammen med 
det lokale erhvervsliv om virksom-
hedsbesøg, gæsteundervisere fra 
erhvervslivet og sportsarrangemen-
ter. Eksempelvis har en medarbejder 
i banken i Aasiaat være ud på skolen 
og undervise i en matematiktime, og 

hver lærer har fået tildelt 12 timer år-
ligt til planlægningsmøder i projekt-
gruppen med virksomhederne. 

God dialog
”Vi startede med to klasser, og da 
vi kunne se, at det fungerede godt, 
valgte vi at fortsætte og sætte ord-
ningen mere i system. Vi er meget 
glade for samarbejdet og vi har fået 
opbygget en rigtig god dialog mellem 

CSR Greenland, skole, erhvervsliv og 
forældre,” siger Sara J. Brandt, som 
er skoleinspektør i Aasiaat. En række 
klasser i 8-10 klasse har nu været 
igennem forløbet fra 2015 til 2017, og 
et nyt treårigt projekt er iværksat. Det 
skal køre frem til 2020, uafhængigt 
af CSR Greenland. 

”Projektet er stadig så nyt, at vi ikke 
ved om de unge i højere grad vil vælge 

I 2014 satte CSR Greenland sig for at 
samle virksomheder og folkeskoler 
med det formål at få flere unge til at 
tage en uddannelse. Pilotprojektet 
’Virksomhederne ud I Skolerne – Skolerne ud 
i Virksomhederne’ (VIS-SIV) i Sisimiut, Aasiaat, 
Paamiut og Qaqortoq er nu afsluttet. I kraft af de 
positive erfaringer fortsætter samarbejdet mellem 
skoler og erhvervsliv i flere kommuner.

Uddannelse er 
et af CSR Greenlands fire 

strategiske fokusområder. 
området favner over tre af Fn’s 
verdensmål først og fremmest 

”kvalitetsuddannelse” men også 
”afskaf fattigdom”, ”Mindre ulighed” og 
”anstændige jobs og økonomisk vækst”. 

viS-Siv projektafslutnings-
rapporten kan findes på CSR 

Greenlands hjemmeside.

VIS-SIV styregruppen
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QaqisA i begyndelsen af 2018 udkommer QaQiSa!  
– guiden til skole-erhverv-samarbejde. 
Guiden er en drejebog for, hvordan man som 
skole-erhverv selv kan igangsætte hele eller 

dele af projektet i sin egen by/bygd baseret 
på erfaringerne fra pilotprojektet og en 
lang række interviews med andre skoler og 
erhvervsliv i hele landet.

at tage en uddannelse, men vi oplever, 
at de har fået en meget større viden 
om deres muligheder. Vi kan også se, 
at eleverne i hverdagen er begyndt 
at hilse på folk fra erhvervslivet, og 
vi hører også fra virksomhederne, at 
kontakten til de unge er blevet for-
bedret,” fortæller Sara J. Brandt. 

Projektet i Aasiaat er gået så godt, at 
det i dag bliver brugt som reference 
for landets andre skoler.

Set fra virksomhedssiden er projek-
tet også en succes. HR-chef i Royal 
Greenland, Søren Olsen Damgaard, 
er i sit arbejde fra Sisimiut konstant 

på jagt efter uddannet arbejdskraft til 
fabrikker over hele landet, og derfor 
var det naturligt for Royal Greenland 
at være med i samarbejdet. 

Ansporer de unge  
til uddannelse
”Det er første gang, vi er med i denne 
type projekter. Jeg har været med ude 
på skolerne, og jeg troede nok, at de 
unge vidste mere om mulighederne 
for at komme til at arbejde i Royal 
Greenland. Det har været dejligt at 
se deres aha-oplevelser, når de hører 
om alle de forskellige funktioner og 
muligheder, vi tilbyder. Vi har jo både 
ledelse, økonomi, produktion, teknik, 

kvalitet, indkøb og meget andet, og 
det kan være med til at anspore de 
unge til at interessere sig for at tage 
en uddannelse,” fortæller Søren Olsen 
Damgaard. 

Han forklarer, at Royal Greenland ser 
uddannelse i Grønland som et væ-
sentligt område, ikke mindst i kraft af 
den demografiske udvikling, hvor der 
kommer flere ældre og færre unge ud 
på arbejdsmarkedet.

”Vi får brug for de unge, og vi kan se, 
at hvis vi ikke gør noget nu, så bliver 
manglen på arbejdskraft bare større,” 
siger han. 

 
Hvad kan  
jeg blive?

 

Hvilken 
uddannelse passer 

til mig?

Nu gør 
jeg det!

Som ung er det naturligt at være  
usikker på hvilken vej du skal gå i livet.

Men uanset hvilken vej du  
vælger, og du tør tage skridtet...

...så vil en uddannelse hjælpe dig på vej og  
åbne op for en masse muligheder!
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Projekt 

SUnde aRbejdSpladSeR

Sunde Arbejdspladser er mere og andet end frugtskåle på arbejdspladsen.  
Projektet har i 2017 trænet 60 sundhedsambassadører fra store dele af Grønland.  
Det er sket i partnerskab med Grønlands Idrætsforbund og Departement for Sundhed.

”Man trives bedst  
på en arbejdsplads, hvis man ikke  

sidder stille hele tiden.”

Projekt Sunde Arbejdspladser har 
trænet 60 sundhedsambassadører i 
Grønlandske virksomheder i partner-
skab med Grønlands Idrætsforbund 
(GIF) og Departement for Sundhed. 
GIF’s rolle har primært har været at 
bidrage med viden og kompetencer 
indenfor breddeidrætten samt sund-
heden:
”Grønlands Idrætsforbund gik med i 
dette projekt, da vores strategi er, at 

idræt er for alle, og derfor vil vi gøre 
en indsats for at forbedre folkesund-
heden i Grønland. I vores strategi er 
målgruppen bred. En undersøgelse, 
Idrættens Analyseinstitut lavede i 
2015, viser, at jo mere fysisk aktive 
forældre er, jo mere vil deres børn 
også være det. Det betyder, at hvis vi 
kan nå ud til arbejdspladserne, så når 
vi en kæmpe skare og kan dermed 
være med til at påvirke og øge folke-

sundheden i Grønland. Flere perso-
ner vil være fysisk aktive på arbejds-
pladserne og i hverdagen, og det vil 
have positiv indflydelse på børnene,” 
siger Aviaaja Geisler fra Grønlands 
Idrætsforbund.

Hun mener, at Projekt Sunde Ar-
bejdspladser er gået over al forvent-
ning. Deltagerne har været motivere-
de og klar til at komme ud på deres 

Sundhedsambassadør kurser i Nuuk og Sisimiut
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Angisooq Rosing Levisen Christiansen

arbejdspladser for at skabe mere 
sundhed. Derudover har samarbejdet 
med CSR Greenland og Departemen-
tet For sundhed fungeret rigtig godt.

”Indtil videre har vi kun modtaget 
positiv feedback. Efter kurset har 
CSR Greenland lavet en side på 
Facebook, som administreres af de 
tre samarbejdspartnere, hvor vi hver 
især bidrager med områder, som vi 
har stærke kompetencer indenfor. 
CSR Greenland er stærke inden for 
projektledelse, Departementet For 
sundhed inden for kost og trivsel og 
GIF inden for fysisk aktivitet.”

Aviaaja Geisler forventer at se folke-
sundheden forbedres, og at flere og 
flere bliver bevidste om, hvor vigtigt 
det er at holde sig fysisk aktiv. At det 
kan være en del af dagligdagen både 
på job og i fritiden, og at det er så lidt, 
der skal til, før man er fysisk aktiv 
nok til, at det forbedrer ens sundhed. 

”Vi regner også med, at det er et pro-
jekt, der vil køre videre, da der allere-
de nu har været en del forespørgsler 
fra andre arbejdspladser rundt om på 
kysten,” siger Aviaaja Geisler. 

Blandt de 60 sundhedsambassadører 
er Angisooq Rosing Levisen Christi-
ansen, der er medhjælper i Dagin-
stitutionen Kuunnguaq i Maniitsoq. 
Hun fortæller om perspektiverne for 
projektet: 
”Når vi har fået mere erfaring som 
sundhedsambassadører, vil vi begyn-
de at dele vores erfaringer og eksem-
pelvis se, hvilke aktiviteter de andre 
har lavet, og hvordan aktiviteterne 
har skabt trivsel. Vi har planlagt at 
mødes med sundhedsambassadø-
rerne fra alderdomshjemmet. De har 
haft succes med at have alle med til 
en aktivitetsdag udenfor. De holder 
eksempelvis fælles gåture, og det kan 
vi måske lære af.”

Hun nævner også, at der er planer om 
et fælles danseprojekt og om at hænge 
plakater op af øvelser til bevægelse i 
busstoppestederne, så sundhedsar-
bejdet synliggøres i hele byen.

”Man trives bedst på en arbejdsplads, 
hvis man ikke sidder stille hele tiden. 
Jeg kan mærke, at medarbejderne i 
dag har mere motivation i arbejds-
pladsen, og det kan mærkes, at 
medarbejderne er glad for sundheds-
tiltagende,” Angisooq Rosing Levisen 
Christiansen. 

Sundhed er et 
af CSR Greenlands fire 

strategiske fokusområder  
– det understøtter Fns verdensmål 

nr. 3 Sundhed og trivsel. 

Se mere om Fn’s verdensmål her:  
www.verdensmaalene.dk og læs  
mere om hvordan CSR Greenland 

arbejder med Sundhed på  
www.csrgreenland.dk 

12



Freja Kattaaraq Rathel Jensen

SUndhedSaktiviteteR 
hver fredag hos Royal Greenland

Freja Kattaaraq Rathel Jensen er admini-
strationsmedarbejder hos Royal Green-
land i Ilulissat. Hun er en af de nyud-
dannede sundhedsambassadører, og hun 
oplever stor opbakning til sin nye opgave 
– både fra ledelse og medarbejdere. 

Hvorfor har I 
valgt at deltage i 

projektet?

Hvordan har jeres 
medarbejdere taget 

imod projektet?

Er der noget der har 
overrasket jer i arbejdet 

med projektet?

Hvad forventer I 
at få ud af det på 

længere sigt? ”Alt for mange 
medarbejdere ryger 

for meget, og vi vil også 
have en sundere og mere 

fedtfattig kantine.”

”Medarbejderne har taget 
rigtig godt imod det. De 

fortæller mig, at de er meget 
glade for aktiviteterne og 

glæder sig til at komme 
videre.”

”Jeg blev meget overrasket over, 
at medarbejderne havde så godt 
et sammenhold og har taget så 

godt imod aktiviteterne. Men vi 
har udfordringer mht. kosten, 

det er der jeg føler, jeg har størst 
udfordringer.”

”Vores chef støtter mig rigtig 
meget, blandt andet under 
de aktiviteter jeg laver hver 

fredag. Første gang jeg lavede en 
aktivitet kom der otte deltagere, 
og næste gang var der over 30.”
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CiRkUlæR økonoMi 
også herhjemme

Netop nu er et stort arbejde i gang 
med at afdække potentialet for grøn 
omstilling og cirkulær økonomi og, 
hvor de største gevinster kan hentes, 
hvis den private og offentlige sektor i 
Grønland arbejder sammen om grøn 
omstilling og cirkulær økonomi. 

Næstformand i CSR Greenland og 
direktør i GrønlandsBANKEN,  
Martin B. Kviesgaard, siger: 
”Der er politisk vilje i Grønland til at 
komme i gang med en grøn omstil-
ling. CSR Greenland har cirkulær 
økonomi og grøn omstilling højt på 
dagsordenen, og som virksomhe-
der kan vi hjælpe med at facilitere 
udviklingen. Vi afventer netop nu en 
rapport fra COWI, der skal afdække, 
hvor vi kan få mest muligt ud af at 
sætte samarbejder i kraft. Det kan 
være vanskeligt at komme i gang, 
men vi er sikre på, at det overordnede 
potentiale er så stort, at vi kan skabe 
effektive samarbejder og partnerska-
ber,” fortæller Martin B. Kviesgaard.

Kommunaldirektør Lars Møller- 
Sørensen fra Kommuneqarfik  
Sermersooq er enig i det store  
potentiale: 
”Grønland har nogle unikke ud-
fordringer med en lille befolkning, 
der er spredt over store geografiske 
afstande. Det medfører bl.a. et stort 
resurseforbrug, eksempelvis i forhold 
til logistik når resurser skal hentes 
til Grønland. Ved at tænke mere 
cirkulært i indkøb og udnyttelsen af 
de materialer vi bruger, kan vi tage 
hånd om miljøet og sørge for, at virk-
somheder og det offentlige får bedre 
udnyttelse af deres resurser.”

Kommuneqarfik Sermersooq er 
allerede godt i gang, og der er er 
flere kommunale opgaver, som har 
et cirkulært potentiale. Eksempelvis 
affaldshåndtering og byplanlægning:
”Vi tænker hele tiden i partnerska-
ber og mere bæredygtige måder at 
håndtere affald på. I planlægningen 
af den nye bydel Siorarsiorfik er der 
eksempelvis tænkt i løsninger med 
cirkulært potentiale,” fortæller Lars 
Møller-Sørensen.

Han mener, at en af kommunens 
vigtigste opgaver i denne forbindelse 
er at sætte cirkulær økonomi på den 
politiske dagsorden og være med til at 
sætte rammen for en cirkulær tanke-
gang på tværs af sektorer.

Rapporten ’Analyse af Grønlands 
potentiale i forhold til grøn omstil-
ling og cirkulær økonomi’ leveres i 
starten af marts 2018 som følge af 
et udbud iværksat af CSR Greenland 
og Kommuneqarfik Sermersooq i 
samarbejde med Advisory board for 
grøn omstilling og cirkulær økono-
mi. Advisory boardets medlemmer er 
Martin B. Kviesgaard (formand), Lars 
Møller-Sørensen, Lotte Frank Kirke-
gaard, Kristian Lennert og Michael 
Pedersen. Projektet har fået tildelt en 
særbevilling på en halv mio. kr. fra 
Kommuneqarfik Sermersooq.

Omstilling til cirkulær økonomi er i fuld gang og 
flere grønlandske – offentlige såvel som private – 
virksomheder skal med på vognen. Potentialet er 
sandsynligvis enormt, ikke blot for miljøet men også 
de samfundsøkonomiske gevinster forventes at være 
betydelige. 

Ivinnguaq Kristiansen Dora Drechsel
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Siden den industrielle revolu-
tion har verdens virksomheder 
hovedsageligt produceret efter 
en lineær tankegang: Vi ud-
vinder råstoffer, producerer, 
forbruger og smider væk. Denne 
lineære økonomi har resulteret 
i et stort overtræk på klodens 
ressourcer. Derfor bliver vi nødt 
til at ændre den nuværende 
lineære økonomi til en cirkulær 
økonomi. I en cirkulær økonomi 
bevarer vi produkter og 

materialer i kredsløb og 
udnytter deres værdi så længe 
som muligt. Det, der tidligere 
var affald, skal i langt højere 
grad fungere som værdifulde 
input i nye produkter. 
Materialer  genanvendes og 
affald og  ressourceanvendelse 
 minimeres. 

Læs mere om cirkulær økonomi 
på www.cirkulærvirksomhed.dk 
eller kontakt CSR Greenland.

Hvad er cirkulær økonomi?

Miljø er et af fire 
strategiske fokusområder 

for CSR Greenland. området 
favner flere af af Fn’s verdensmål 

først og fremmest ”ansvarligt 
forbrug og produktion” men også mål 

som ”livet i havet”, ”livet på land”.

•  Saligaatsoq – ulloq saliiffik
i 2017 blev Saligaatsoq – virksomhe-
dernes oprydningsdag afviklet for 7. 
år i træk og vi kan sige, at det var en 
succes! 800 deltagere i hele Grøn-
land var med til at gøre vores byer 
renere og kønnere at se på. Sali-
gaatsoq – virksomhedernes opryd-
ningsdag sættes hvert år i gang af 
CSR Greenland og en bred arbejds-
gruppe med frivillige repræsentan-
ter fra virksomheder, kommuner og 
selvstyret forestår planlægning og 
afvikling af dagen.

•  Miljøgruppen Saligaatsoq 
avatangiiserik 

Saligaatsoq avatangiiserik er en 
erfagruppe drevet af CSR Greenland. 
Gruppen mødes en gang i kvartalet 
og drøfter udviklingen og forskel-
lige temaer på miljø. i 2017 har 
temaerne blandt andet været Co2 
udledning og beregning, plastik i 
havene, Selvstyrets miljøfond og Cir-
kulær økonomi og ressourceudnyt-
telse. deltagerne er CSR Greenlands 
medlemsvirksomheder, kommune-
qarfik Sermersooq, departement for 
natur & miljø samt departement for 
erhverv, arbejdsmarked, handel og 
energi samt wwF.
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anSvaRliGe indkøb 
sikrer lokale leverandører

Stil krav  
til dine leveran-

dører og bliv  
bedre til at  

kommunikere

I 2016 blev Forum for Ansvarlige Ind-
køb etableret på baggrund af en kon-
ference som CSR-Greenland afholdt 
i Nuuk. Målet er en bredere dialog 
om lokale indkøb og udgivelse af den 
minirapport, som blev lanceret af Fo-
rum for Ansvarlige Indkøb i efteråret 
2017. Heri fremsættes ti anbefalinger 
til, hvordan vi bedst hæver andelen af 
lokale indkøb på en bæredygtig måde 
og starter en sund markedsdialog. 

Anita Hoffer, der er formand for be-
styrelsen i Transparency Greenland, 
og medlem af Advisory board for 
Forum for Ansvarlige Indkøb, siger: 
”Fra vores perspektiv handler ansvar-
lige indkøb om at minimere risikoen 
for korruption. Det sker bedst ved 
at gøre indkøbsprocedurer gennem-

sigtige, eksempelvis ved at man i 
højere grad bruger udbud. Men vi har 
identificeret en række forskellige ud-
fordringer, som vi skal arbejde med 
fremover, heriblandt hvordan vi kan 
tilgodese lokale leverandører. Det kan 
foregå gennem bedre markedsdialog, 
mere træning og nemmere udbuds-
forhold.”

I forummet sidder også Sermersooq 
Kommune, og deres arbejde med an-
svarlige indkøb de seneste år har vist 
sig at være en god forretning. 

”Vi har jo bl.a. implementeret en 
betydelig del af de regelsæt, som 
kommer fra EU’s indkøbsregler, og 
samtidig har Selvstyret lovgivet på 
området. Derudover har vi siden 

2015 arbejdet meget med området, 
og vi har de seneste år sparet bety-
delige økonomiske og tidsmæssige 
ressourcer på indkøb ved at være 
konsekvente i udbud og være langt 
mere konkurrenceorienterede. Der 
er så også en række afledte, positive 
effekter. Vores medarbejdere skal 
ikke lede efter leverandører, fordi vi 
indgår indkøbsaftaler på alle områ-
der, som har skabt en stærk struktur 
og en meget stærk loyalitet, også fordi 
aftalerne er langt mere attraktive på 
’Koncernniveau’, end hvad den en-
kelte enhed kan indgå, siger Carsten 
Brøndum Jensen, der er afdelingsle-
der i Sermersooq og sidder i Advi-
sory board for Forum for Ansvarlige 
Indkøb på vegne af kommunen.

Ansvarlige 
indkøb handler 

både om samarbejde, 
lokale leverandører, 

professionelt arbejds-
miljø, at spare penge og 
meget mere – men det 
starter med en hold-

ningsændring. Deltagere til seminar om ansvarlig indkøb
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En anden afledt effekt er besparelser 
på emballage, og bedre miljø generelt. 
Ved at gøre emballagebesparelse til 
et konkret parameter, og købe mere 
miljøvenligt ind har Sermersooq 
Kommune siden 2014/2015 kunne 
spare 15 tons emballage på rengø-
ringsartikler/-midler alene.

”Det er et fantastisk initiativ med 
Forum for Ansvarlige Indkøb. Mange 
steder i Grønland er man slet ikke 
kommet til at arbejde struktureret 
med indkøb, så der er meget at hente 
ved at vi inspirerer hinanden og sam-
men bliver bedre til det,” mener Car-
sten Brøndum Jensen. Desuden får 
vi sat en stærkere dialog i gang med 
lokale leverandører og kan gøre dem 
attraktive i udbudssammenhænge.

Forum for Ansvarlige Indkøb har 
udarbejdet en miniguide til både 
indkøbere og leverandører med det 
formål at skabe bæredygtig samhan-
del, der fostrer vækst i samfundet. 
Guiden understreger blandt andet 
vigtigheden af at: 
•   Professionalisere samarbejdet med 

indkøbere og forhandlere
•   Stille ensartede krav  

til alle leverandører
•   Kommunikere klart i markedet
•   Implementere – og følge – en  

indkøbspolitik

Find guiden på www.csr.gl

FoRUM FoR anSvaRliGe indkøb

Grønlands erhverv (Ge) og CSR Greenland har 

sammen med transparency international 

Greenland (tiG) iværksat Forum for ansvarlige 

indkøb, et fælles, åbent og proaktivt 

dialogforum mellem aktører med interesser 

i indkøbsområdet fra både den offentlige 

og private sektor såvel som civilsamfundet. 

Forummet skal arbejde på at finde nye 

løsninger, der kan skabe vækst og nyttige 

partnerskaber.

anbefalingerne, der er resultatet af 

det foreløbige arbejde i forummet blev 

præsenteret i slutningen af 2017 på et møde 

med deltagere fra flere end 30 grønlandske 

virksomheder og offentlige institutioner.

ansvarlige indkøb 
er et af fire strategisk 

fokusområder for CSR Green-
land. ansvarlige indkøb favner 

flere af Fn’s verdensmål først og 
fremmest ”ansvarligt forbrug og 
produktion” men også målet om 

”Fred, retfærdighed og stærke 
institutioner” samt ”partner-

skaber for handling”.
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WAUV!   

pRojekteR, aktiviteteR oG  
koMMUnikation i 2017

Projekter
•   ’Sunde arbejdspladser’, 2017/2019

•   ’QaQiSa! – guiden til skole-erhverv-samarbejde’, 2017

•   ’Forum for ansvarlige indkøb’, 2016/2019

•   ’Grøn omstilling og cirkulær økonomi’, 2016/2020

•   ’Saligaatsoq  – virksomhedernes oprydningsdag’, 2010-

CSR Greenland for hele Grønland
•   Dialogmøder som led i QaQiSa! – projektet i:  

Tasiilaq, Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik, 
Narsarsuaq, Kangerlussuaq, Ittoqqortoormiit, 
Uummannaq, Sisimiut, Ilulissat, Nuuk 

•   Sundhedambassadørkursus i Sisimiut og 
Nuuk med deltagere fra: København, Nuuk, 
Ilulissat, Maniitsoq, Sisimiut, Kangerlussuaq, 
Qaqortoq, Nanortalik, Narsaq

•   deltagere i Saligaatsoq – virksomhedernes 
oprydningsdag i: Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, 
Narsaq, Qeqertarsuaq, Ukkusissat, Nuuk

Medlemsmøder
•   præsentation af CSR Greenland strategi og  

handleplan 2017

•   den kommende årsregnskabslov og rapportering

•   Strategi – de 17 verdensmål og  
bæredygtig forretningsudvikling

•   Sunde arbejdspladser – hvordan?

•   Skole-erhverv-samarbejde i kommuneqarfik 
Sermersooq – kom og giv jeres bud på hvordan.

•   informationsmøde om sundhedsprojektet 
 Sunde arbejdspladser 

Topledermøder
•   Generalforsamling og præsentation af CSR 

Greenlands strategi  ’CSR Greenland 2020 – for  
et bæredygtigt samfund’

•   Fns  17 verdensmål for bære dygtig udvikling 
m. Alan AtKisson

Workshops
•   Fns’ verdensmål for bæredygtig udvikling for hhv. 

medlemsvirksomheder og civilsamfundsorganisationer
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Avatangiiserik · Sundt miljø

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORTVIRKSOMHEDERNE UD I SKOLERNESKOLERNE UD I VIRKSOMHEDERNE

Tikkili
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Anbefalinger: Hvordan

vi bedst øger andelen

af lokale indkøb

i Grønland,

September

2017

Offentlige oplæg/præsentationer mv.
•   Future Greenland: ’Hvordan vi bygger bro mellem 

folkeskolen og erhvervsliv- og inspirerer eleverne til at tage 
en uddannelse efter folkeskolen’

•   Uddannelsesstyrelsen, Skoleledersamling, ’skole-
erhverv-samarbejde og projektet Virksomhederne ud i 
skolerne – skolerne ud i virksomhederne, VIS-SIV’

•   kommuneqarfik Sermersooq, kommunalbestyrelse: 
’FNs verdensmål for bæredygtig udvikling’

•   kommuneqarfik Sermersooq, direktion og fagchefer: 
’FNs verdensmål for bæredygtig udvikling’

•   arctic Circle assembly, Reykjavik: Oplæg på break out 
session om partnerskabsprojektet ‘Sunde arbejdspladser’

•   Udenrigsministeriet, paneldeltagelse ved SDGs in the 
Arctic, local and global perspectives

Partnerskaber
•   kommuneqarfik Sermersooq

•   departement for Sundhed

•   departement for Sundhed og Grønlands 
idrætsforbund  om projektet ’Sunde 
arbejdspladser’, 2017-2019

•   Saligaatsoq avatangiisilik Miljø erfagruppe

Skriftlig kommunikation
•   CSR nyt udsendes ti gange årligt på  

to sprog til knap 300 modtagere

•   CSR Greenlands hjemmeside nu på to sprog

•   Facebook; Saligaatsoq, Sundhedsambassadørernes 
gruppe og CSR Greenland på Facebook på to sprog

•   linkedin gruppe med 449 medlemmer

Artikler i Aurora
•   CSR Greenland – for et bæredygtigt Grønland

•   Sådan bliver vi bedre til lokale indkøb

•   afslutning peger fremad – QAQISA!

•   10 gode råd

•   et år med verdensmålene

•   CSR Greenland Generalforsamling 2017

•   CSR Greenland inviterer til seminar om 
ansvarlige indkøb og den nye indkøslov
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beStyRelSeSpÅteGninG

Vi har dags dato aflagt årsrapporten 
for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2017 for CSR Greenland.

Årsrapporten er aflagt i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Vi 
anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsrap-
porten giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver og passiver, 
finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til general-
forsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 5. februar 2018

Bestyrelse

 Brian Buus Pedersen  Martin B. Kviesgaard 
 beStyRelSeSFoRMand næStFoRMand 

 Anette Grønkjær Lings Dora Drechsel 

 Henrik Leth Julia Pars 

 Michael Pedersen Mikael Thinghuus 

Susanne Christensen
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den UaFhænGiGe  
ReviSoRS pÅteGninG

Til bestyrelsen i  
CSR Greenland
Vi har revideret årsrapporten for CSR 
Greenland for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2017, der omfatter le-
delsespåtegning, anvendt regnskabs-
praksis, resultatopgørelse, balance 
og noter. Årsrapporten aflægges efter 
årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar  
for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbej-
delsen af en årsrapport, der giver et 
retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde en årsrap-
port uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en 
konklusion om årsrapporten på 
grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse 
med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge 
grønlandsk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav 
samt planlægger og udfører revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed 
for, om årsrapporten er uden væsent-
lig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af 
revisionshandlinger for at opnå 
revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i årsrapporten. De valgte revisi-
onshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af 
risici for væsentlig fejlinformation 
i årsrapporten, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor 
intern kontrol, der er relevant for 
virksomhedens udarbejdelse af en 
årsrapport, der giver et retvisen-
de billede. Formålet hermed er at 

udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, 
men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens 
interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passen-
de, om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige, samt den samlede 
præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklu-
sion.

Revisionen har ikke givet anledning 
til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrap-
porten giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 
2017 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2017 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven.

Nuuk, den 5. februar 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bo Colbe
Statsautoriseret revisor
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Resultatopgørelse for 2017
2017 2016

Note kr. t.kr.
1 Nettoomsætning 2.085.924 1.920
2 Andre eksterne omkostninger (729.049) (825)
3 Personaleomkostninger (1.338.539) (1.071)

Driftsresultat 18.336 24
Årets resultat 18.336 24

Balance pr. 31.12.2017
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 62.784 13
Andre tilgodehavender 46.870 -
Periodeafgrænsningsposter - 1
Tilgodehavender 109.654 14
Likvide beholdninger 1.152.008 445
Omsætningsaktiver 1.261.662 459
Aktiver 1.261.662 459

Kapitalindestående primo 128.570 125
Øvrige reserver 20.000 20
Overført overskud og underskud 18.336 4
Egenkapital 166.906 149

Kortfristet del af bankgæld 20.255 15
Leverandørgæld 7.740 2

4 Anden gæld 389.761 167
Periodeafgrænsningsposter 677.000 126
Kortfristede gældsforpligtelser 1.094.756 310

Gældsforpligtelser 1.094.756 310
Passiver 1.261.662 459

5 Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

ReSUltatopGøRelSe oG  
balanCe 2017

Årsregnskabet viser et lille overskud 
på 18 t. kr. mod et budgetteret under-
skud på 61 t. kr. Afvigelsen fremkom-
mer primært ved, at det er lykkedes 
os at balancere indtægter og afholdte 
udgifter på vores aktiviteter. 

Det fulde regnskab er godkendt på 
CSR Greenlands Generalforsamling 
den 22. marts 2018 og kan downloa-
des fra CSR Greenlands hjemmeside 
eller rekvireres ved at sende en mail 
til csr@csr.gl.
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Årsrapporten er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsrapporten er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om  
indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det 
som følge af en tidligere begivenhed 
er sandsynligt, at fremtidige økono-
miske fordele vil tilflyde foreningen, 
og aktivets værdi kan måles pålide-
ligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, 
når foreningen som følge af en tidlige-
re begivenhed har en retlig eller fak-
tisk forpligtelse, og det er sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå foreningen, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver 
og forpligtelser til kostpris. Måling 
efter første indregning sker som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor.

Ved indregning og måling tages 
hensyn til forudsigelige risici og tab, 
der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter 
forhold, der eksisterede på balance-
dagen.

I resultatopgørelsen indregnes 
indtægter, i takt med at de indtjenes, 
mens omkostninger indregnes med 
de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter kontin-
genter, fondsmidler, tilskud og andre 
projektrelateredeindtægter som ind-
regnes i det regnskabsår indtægterne 
vedrører. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn 
og gage samt sociale omkostninger, 
pensioner mv. til foreningens perso-
nale.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger 
omfatter omkostninger til reklame, 
administration, lokaler mv.

Skat
Foreningen er fritaget for skattepligt.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortise-
ret kostpris, der sædvanligvis svarer 
til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af 
forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet 
under aktiver omfatter afholdte om-
kostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningspo-
ster måles til kostpris.

Likvider
Likvidebeholdninger omfatter 
 bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles 
til amortiseret kostpris, der sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi.

anvendt ReGnSkabSpRakSiS



Air Greenland A/S

Arctic Import

BankNordik A/S

BDO 

Blue Water Shipping A/S

BMN Company ApS

Café Mik

Carlsberg Group

Deloitte 

EY Grønland ApS

GE

Godthåb Transportservice A/S

Greenland Petroleum Services A/S

Grønlands Ejendomskontor ApS

Grønlands Rejsebureau A/S

Grønlands VVS ApS

GrønlandsBANKEN A/S

Hotel Arctic A/S

Hotel Sisimiut

Hotel Sømandshjemmet Nuuk

Illit Forsikringit

Illuut

INI A/S

Inu:IT A/S

Inuili

Inuplan A/S

Iserit A/S

Kalaallit Forsikring

Kalaallit Ejendomme A/S

Kalaallit Nunaanni Brugseni 

Katuaq 

KNI A/S

Mentorix

MT Højgaard Grønland

Mælkebøtten

Nukissiorfiit 

Nuna Advokater ApS

Nuup Bussii A/S

Permagreen Grønland A/S

Peter Pars A/S

Pisiffik

Polar Seafood A/S

Qalut Vonin

Rambøll Grønland A/S

Royal Greenland A/S

Sikuki - Nuuk Harbour

Stark Grønland A/S

Taseralik

Tele-Post A/S

Ulo Rengøring & Service ApS

Usisaat ApS

Vinslottet A/S
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