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I efteråret 2015 fyldte CSR Greenland fem år.  I 
løbet af de fem år er strategisk samfundsansvar 
kommet på dagsordenen i Grønland både i virk-
somhederne og det offentlige. Mange virksom-
heder har fået CSR-politikker og -strategier, der 
er etableret partnerskaber mellem det offentlige 
og virksomhederne, og både ’samfundsansvar’ 
og forkortelsen ’CSR ’ er efterhånden blevet en 
fast del af vores ordforråd. For at markere det, 
udgav CSR Greenland i 2015 et magasin om CSR 
til husstandsomdeling i hele landet.

På de fem år er det også sket meget med CSR 
Greenland som organisation. Medlemsantallet 
er vokset støt til over 40 medlemmer, og stadig 
flere kommer til. Vores projekter, arrangementer 
og konferencer tiltrækker et stort antal offentlige 
og private beslutningstagere, som kommer for at 
blive inspireret og styrke dialogen med andre ak-
tører. Sekretariatet er blevet konsolideret, så der 
er større kapacitet til at håndtere de projekter, 
som organisationen i stigende grad driver.

Tankegangen omkring CSR har kort og godt slået 
rod ved at blive en stadig mere integreret del 
af moderne ledelsesbevidsthed. Virksomheder-
ne forstår, at et velfungerende samfund kræver 

mere end det, der kan reguleres 
gennem lovgivning. Og når virk-

somhederne tager ansvar for hele 
deres påvirkning af miljø og mennesker, 

er det samtidigt ægte værdiskabende for 
virksomhederne selv.

I 2015 har CSR Greenland påbegyndt et stort, 
nyt projekt med fokus på uddannelse med titlen 
’Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i virk-
somhederne’. Projektet skal motivere og inspirere 
unge i 8. og 9. klasse til at tage en uddannelse, 
og det involverer i høj grad de lokale virksom-
heder i Qaqortoq, Paamiut, Sisimiut og Aasiaat. 
Projektet er et rigtigt godt bud på, hvordan 
virksomheder kan være med til at løfte en sam-
fundsmæssig udfordring – mangel på uddannet 
arbejdskraft – på en ny og anderledes måde, 
som på samme tid gavner både samfundet og 
virksomhederne. 

Vores formål er at drive CSR-agendaen for at 
bidrage til en social, miljømæssig og økonomisk 
bæredygtig udvikling i Grønland. Det kræver, at 
virksomheder, det offentlige og civilsamfundet 
løfter i flok og arbejder mod de samme mål. Det 
har vi arbejdet for de sidste fem år – og vi forsæt-
ter arbejdet med nye spændende projekter og 
initiativer i 2016.

God læselyst!

Brian Buus Pedersen, formand, 
Martin Kviesgaard, næstformand
Henrik Leth, 
Julia Pars, 
Michael Højgaard, 
Mikael Thinghuus, 
Susanne Christensen.
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AKTIVITETER OG RESULTATER
I årsrapporten 2014 skitserede CSR Greenland fire indsatsområder, vi ville arbejde med i 2015. 
De er repræsenterede under følgende overskrifter;

?
!

Herefter er en introduktion til og oversigt over, hvordan det er gået inden for hvert af de fire områder.

Partnerskaber og projekter 
mellem virksomheder, det 
offentlige og civilsamfund,

Dialog med det  
offentlige i Forum for  
Samfundsansvar, 

Aktiviteter og videndeling 
med medlemsvirksom-
heder og assistance til 
CSR-indsatser,

Forandringsagent  
gennem kommunikation 
og dialog.
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 LARS KLEEMANN-ANDERSEN GrønlandsBANKEN

PARTNERSKABER OG PROJEKTER MELLEM 
 VIRKSOMHEDER, DET OFFENTLIGE OG CIVILSAMFUND
Et delelement i CSR Greenlands vision – og en meget vigtig del af vores genmateria-
le – er, at vi vil skabe bæredygtig udvikling gennem ’innovative partnerskaber mellem 
det offentlige, det private og civilsamfund’. Derfor var nuværende såvel som nye part-
nerskaber og projekter fundamentet for en stor del af vores aktiviteter i 2015. 

Partnerskaber
CSR Greenland har i 2015 arbejdet med de allerede eksisterende partnerskaber 
og der til hørende projekter. Derudover har vi taget initiati-
ver til at opdyrke nye partnerskaber. 

Ovenstående samarbejde har blandt 
andet medført, at GrønlandsBANKEN har 
deltaget i et forskningsprojekt mod stille
siddende arbejde kaldet, ’Take a stand!’ 
gennemført af Statens Institut for Folke
sundhed i DK. Formålet med projektet var 
at få kontoransatte til at gribe ind over for 
stille siddende arbejdsvaner og rejse sig 
så meget som muligt fra skrivebordene. 
Formålet var også at dokumentere den 
gavnlige effekt af opretstående arbejds
dage. I alt 77 medarbejdere i Nuuk og 
Sisimiut var direkte involveret i forsknings
projektet i 2015. Derudover har Grøn
landsBANKENs indsats mod stillesiddende 
arbejde i 2015 omfattet kontoryoga, mas
sageordning i arbejdstiden og kontante 
tilskud til medarbejderes sportsaktiviteter.

Parternskabsaftalen med  
Departement for Sundhed
Vi har et godt og tæt samarbejde med Depar-
tement for Sundhed, og vi udvikler hvert år nye 
mindre projekter eller indsatser, som udspringer 
af en fælles interesse på de enkelte områder. 
Særligt ved dette partnerskab er, at CSR Gre-
enland og medlemsvirksomhedernes byder ind 
med virksomhedsspecifik viden og idéer, der er 
med til at understøtte departementets strategi 
og handleplan på området samtidig med, at 
departementet udvikler tilbud, som har interesse 
for vores medlemsvirksomheder.

Vi har;
•  fornyet partnerskabsaftalen  

med departementet,

•  deltaget i departementets arbejde med at 
udarbejde ’Idékatalog. Inspiration til fremme 
af fysisk aktivitet’, under emnet ’alle større 
arbejdspladser med overvejende stillesiddende 
arbejde sikrer, at medarbejderne har mulighed 
for at være fysisk aktive i arbejdstiden’,

•  gennemført en medlemsundersøgelse af 
medlemsvirksomhedernes indsats for sund kost 
til medarbejderne som input til departementets 
fokus på kost i 2016,

•  kvartalsvise samarbejds- og viden delings-
møder.

6



Chris  MacDonald.

CSR Greenland og Departementet for Sundhed har afholdt 
foredrag med Chris MacDonald under overskriften ’Sund 
livsstil på arbejdspladsen’. Chris Mac Donald gik tæt ind 
på spørgsmålene om hvordan medarbejderne selv kan 
påvirke deres sundhed på arbejdspladsen og, hvordan 
vi motiveres til en sund livsstil, mens vi er på arbejde samt 
hvordan virksomhederne kan motivere medarbejderne 
og sikre, at vi kan vælge en sund livsstil på arbejdsplad
sen. Syv af CSR Greenlands medlemsvirksomheder og 
departementet finansierede arrangementet og inviterede 
tilsammen godt 300 medarbejdere til foredraget.

Partnerskabsaftale med Departement for  
Miljø, natur og Justitsområdet
Vi har et længerevarende samarbejde med Departemen-
tet, som har udmøntet sig i en revideret partnerskabsaftale. 

CSR Greenland og Departementet arbejder tæt sammen i 
den tværsektorielle miljø gruppe Saligaatsoq Avatangiiserik 
iværksat af CSR Greenland i 2014. Se yderligere information 
om miljøgruppen i faktaboksen her på siden. Derudover har 
vi arrangeret to gå-hjem-møder med fokus på henholdsvis 
udgivelse af magasinet ’På vej mod et renere Grønland’, 
som er en statusrapport på projektet Clean Greenland – 
Green Companies og ’5 miljøfif til virksomheder’ med CSR 
Greenlands miljøfaglige konsulent. Møderne blev desværre 
aflyst grundet manglende tilmeldinger.

Partnerskabsaftale med  
Kommune Kujalleq
Dette partnerskab har CSR 
Green land taget initiativ til i 2015. 
Dets formål er at understøtte og 
synliggøre de små og mellem-
store virksomheders CSR-indsats 
i Sydgrønland. Vi forpligter os til i 
fællesskab at motivere og under-
støtte virksomhedernes arbejde 
og være med til at udvikle et 
mere systematisk og struktureret 
arbejde med CSR. I 2015 har vi 
haft indledende møder med 
Kommune Kujalleqs borgmester 
og erhvervsudviklingschef, og 
partnerskabsaftalen er blevet 
underskrevet. 

Partnerskabsaftale med  
Kommuneqarfik Sermersooq
CSR Greenland og borgme-
steren samt kommunaldirektø-
rerne har i 2015 holdt indleden-
de møder, og vi har udarbejdet 
et forslag til en partnerskabsaf-
tale. Aftalen tager som oven-
stående udgangspunkt i forplig-
telsen til i fællesskab at støtte 
de små og mellemstore virksom-
heders arbejde med CSR. Det er 
præciseret, at vi primært kommer 
til at arbejde inden for områder-
ne ’Inklusion og det rummelige 
arbejdsmarked’, ’Uddannelse og 
kompetenceudvikling’, ’Miljø’ samt 
’Indkøb og udbud’.
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VEKpuljen 
Det primære formål med VEKpuljen, udviklingsprojekter inden 
for Vedvarende energi, Energieffektiviseringer og Klima, er at 
øge anvendelsen af vedvarende energikilder, fremme redukti
onen af drivhusgasser og tilpasningen til klimaforandringer samt 
udvikle forståelsen for klimaforandringernes betydning for det 
grønlandske samfund. 
Du kan se mere her: www.silappissusaa.gl/udledningogre
duktion/vekpuljen.aspx?lang=da 

Projekter

’Saligaatsoq – Avatangiiserik’
I 2014 tog CSR Greenland initiativ til at danne 
den tværsektorielle miljøgruppe Saligaatsoq – 
Avatangiiserik. Miljøgruppen danner rammen 
om en række tværgående miljøprojekter. Vi har 
i 2015 afholdt kvartalsvise møder med fokus på 
fremdrift i de fælles projekter og videndeling og 
erfaringsudveksling på tværs af sektorerne. 

Deltagerne i Saligaatsoq Avatangiiserik var i 2015 
fire CSR G medlemsvirksomheder - Royal Gre-
enland, GrønlandsBANKEN, INI A/S og Kalaallit 
Nunaanni Brugseni. Royal Greenlands repræsen-
tant er styregruppeformand for gruppen. Fra det 
offentlige deltog repræsentanter fra KANUKOKA, 
Kommuneqarfik Sermersooq, Departement for 
Miljø, Natur og Justitsområdet, forbrændings-
anlæggene i Kommuneqarfik Sermersooq og 
Qeqqata Kommunia. 

I 2015 har CSR Greenland 
arbejdet med følgende 
miljøprojekter:

’Spar på ressourcerne’ 
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem 
CSR Greenland, KANUKOKA, Grønlands-
BANKEN og Royal Greenland med det 
formål at udgive og sende en plakat med 
’7 gode miljøråd til kontormiljøer’ til offent-
lige såvel som private virksomheder i hele 
landet. Projektet sætter fokus på at spare på 
ressourcerne i store som små kontormiljøer i 
Grønland. 

I 2015 udsendte vi en plakat i godt 300 ek-
semplarer til offentlige og private kontormiljø-
er i hele Grønland

’Saligaatsoq – oprydningsdagen’
Dette er et tilbagevende årligt projekt, hvor virk-
somhederne sætter fokus på vores fælles natur 
og omgivelser ved at stille medarbejderressour-
cer til rådighed for oprydning i og omkring vores 
byer og bygder en eftermiddag i juni måned. 
Der arrangeres forskellige indslag med fokus på 
rent miljø, miljøbesparelser og vores fælles natur. 
I 2015 blev oprydningsdagen i Nuuk suppleret 
af et større fremstød for el- og hybridbiler. I 2105 
nåede Saligaatsoq sit mål om en landsdækken-
de indsats.

Igalaap ammannginnerani kiassaat sakkukilliuk!
Skru ned før du åbner! 

Avatangiiserik · Sundt miljø

Avatangiisit 
eriagikkit!

Tænk på miljøet!

Eqqagassanik immikkoortiterisarit!  
Sorter affaldet!

Pappialanik aniatitsisarnerit annikilliuk!
Udskriv mindre! 

Imeq atorpal-
laarnagu!  

Spar på vandet! 

Atoqqiisarit! 
Genbrug hvor du kan!

Ini qimaleraan-gakku qulleq qamittaruk! 
Sluk før du går!

I 2015 var der indsamling i byerne Uum
mannaq, Aasiaat, Ilulissat, Kangerlussuaq, 
Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq. Blandt 
andet deltog ca. 140 medarbejdere fra 25 
virksomheder i Ilulissat og ca. 450 medar
bejdere fra 30 virksomheder i Nuuk.
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VEKpuljen 
Det primære formål med VEKpuljen, udviklingsprojekter inden 
for Vedvarende energi, Energieffektiviseringer og Klima, er at 
øge anvendelsen af vedvarende energikilder, fremme redukti
onen af drivhusgasser og tilpasningen til klimaforandringer samt 
udvikle forståelsen for klimaforandringernes betydning for det 
grønlandske samfund. 
Du kan se mere her: www.silappissusaa.gl/udledningogre
duktion/vekpuljen.aspx?lang=da 

Kalaallit Nunaanni Brugseni har 
haft fokus på energiforbruget 
i alle butikker. De har blandt 
andet opsat solcelleanlæg i 
Brugseni Paamiut samt Brug
seni Nanortalik.  Anlæggene 
har været en succes. I 2014 
blev der brugt 510.428 kilo
watttimer i de 2 butikker og 
i 2015 blev der brugt 442.148 
kilowatttimer. Solcelleanlæg
gene har altså leveret strøm 
svarende til en besparelse på 
68.280 kilowatttimer på et år. 
Det svarer til 13,7 procent af 
energiforbruget i de to butik
ker. Omsat til kroner betyder 
det en besparelse på 224.641 
kroner.

Som et led i at minimere papir
forbrug, har Nuup Bussii udviklet 
en intern app, der indeholder 
en lang række dokumenter 
som fx køreplan, turplan, vagt
plan, medarbejderhåndbog 
osv. Derudover er der indført en 
bonusordning til den chauffør, 
der har den mest miljøvenli
ge kørsel (km/l). De har også 
oprettet et ”Miljøudvalg” med 
repræsentanter fra alle medar
bejdergrupper.

’Clean Greenland – Green Companies’ (CGGC) 
Projektet er et treårigt samarbejdsprojekt mellem CSR Green-
land, WWF Verdensnaturfonden og P&Co. CGGC har til 
formål at bidrage til, at miljøbelastningen fra de deltagende 
virksomheder reduceres gennem opbygning af kapacitet 
til at håndtere miljøudfordringer i virksomhederne, herunder 
sættes miljøindsatsen i system ved at implementere et miljø-
ledelsessystem tilpasset de enkelte virksomheder. 

I 2015 har CSR Greenland afholdt to fælles work shops og 
leveret projektopfølgning og individuel faglig sparring på 
miljøområdet med alle de deltagende virksomheder via 
individuelle møder.

De deltagende virksomheder i projektet er Nuup Bussii, Grøn-
landsBANKEN, Air Greenland, Kalaallit Nunaanni Brugseni og 
Grønlands Erhverv. Virksomhederne har arbejdet med de 
energi- og klimatiltag, som giver mening for driften af virk-
somheden.



’Virksomhederne ud i skolerne  
– skolerne ud i virksomhederne’ (VIS-SIV)
Projektet er et toårigt samarbejdsprojekt 
mellem styregruppen for VIS-SIV, skolerne 
i de fire kommuner samt en række af CSR 
Greenlands medlemsvirksomheder. Det 
overordnede mål er at motivere eleverne i 
8. og 9. klasse til at fortsætte i uddannelses-
systemet efter folkeskolen, gennem et sær-
ligt intensiveret samarbejde mellem skolen 
og det omkringliggende erhvervsliv. Lokale 
projektgrupper udarbejder konkrete hand-
lingsplaner, opstiller egne succeskriterier 
og aftaler indsatser og deadlines. Projektet 
er startet op på fire skoler i hhv. i Aasiaat, 
Sisimiut, Paamiut og Qaqortoq.

Styregruppen er sammensat af repræsentan
ter for CSR Greenlands medlemsvirksomheder, 
IMAK, skoleforvaltningerne og skolelederne.  I alt 
60 deltagere fra virksomheder, skoler og kom
munerne har deltaget i de fire lokale projekt
udviklingsworkshops CSR Greenland har gen
nemført som opstart på projektet. Der er dannet 
lokale projektgrupper i de fire deltagende byer 
med deltagere fra erhvervslivet og skolerne.

CSR Greenland har deltaget i uddannelses- og 
erhvervsfremstødet ”Seashow 2015”, hvor vi 
orienterede om skoleprojektet på møder for 
det lokale erhvervsliv i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, 
Maniitsoq og Nuuk samt havde en stand på den 
sejlende udstilling, hvor der var ”åbent skib” i alle 

nævnte byer for målgruppen ældste trinnet i 
folkeskolen. 

Det er lykkes at få økonomisk støtte fra Grøn-
landsBANKENS erhvervsfond, NunaFonden og 
Sparinvest til projektet.

’Greenland Perspective’
CSR Greenland har i 2015 indgået et samarbejde med ’Greenland 
Perspective’, som er et forsknings initiativ, der på tværs af discipliner 
og landegrænser - og i samarbejde med erhvervsliv, myndigheder 
og civilsamfundet - undersøger mulighederne for at skabe 
bæredygtig erhvervs -og samfundsudvikling i Grønland og finde nye 
løsninger på globale udfordringer. Greenland Perspective blev på-
begyndt af Københavns Universitet i samarbejde med Ilisimatusarfik, 
Grønlands Universitet. Polar DTU er en strategisk partner. Det ledes af 
professor Minik Rosing,  Københavns Universitet.
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AKTIVITETER OG VIDENDELING  
MED MEDLEMSVIRKSOMHEDER OG  
ASSISTANCE TIL CSR-INDSATSER

Fundamentet for CSR Greenland er medlemsvirk-
somhedernes bidrag. Deres behov og ønsker har 
derfor været udgangspunktet for vores ydelser. 
Det er en primær strategisk prioritet for CSR Gre-
enland, at vi har tilbudt forretningsrelevante ydel-
ser og hermed understøttet og styrket de grøn-
landske virksomheders bidrag til en bæredygtig 
udvikling i samfundet.

I hovedtræk har vores aktiviteter i 2015 – konkret 
målrettet virksomhedernes arbejde med CSR – 
været;
• at inddrage medlemsvirksomhederne i 

udvikling af projekter på uddannelses- og 
miljøområdet,

• at gennemføre af to workshops for medlems-
virksomheder med fokus på: ’CSR Strategi 2.0’ 
med senior rådgiver Anne Mette Christiansen 
og ’CSR – også når det gør ondt’ med 
underdirektør Pernille Sonne fra Danske Spil,

• CSR-kursus i Qaqortoq med titlen ”Fra princip 
til praksis” med 13 deltagere både fra 
medlemsvirksomheder og det offentlige,

• CEO-møde med titlen ’CSR - også når det 
gør ondt’ – et oplæg af CSR ansvarlig og 
underdirektør Pernille Sonne fra Danske 
Spil om at holde fokus på samfundsansvar 
og ansvarlighed, når man befinder sig 
medieorkanens øje, 

• at afholde generalforsamlingen,

• at afholde offentlig CSR-konference med 
titlen ’Er billigst altid bedst? ’ med fokus på 
ansvarlige indkøb i den offentlige og private 
sektor samt udarbejdelse af et oplæg til et 
muligt ’Forum for Ansvarlige indkøb’. Der var 
60 deltagere fra det private og offentlige i 
konferencen,

• at være medarrangør af tre gratis kompe-
tence udviklings-arrangementer i Nuuk 
i efteråret med overskrifterne ’Work-Life 
balance’, ’Intern kommunikation og dens 
betydning’ og Kultur og ledelse’.

?
! CSR-kursus i Qaqortoq.

Pernille Sonne



DIALOG MED DET OFFENTLIGE  
I FORUM FOR SAMFUNDSANSVAR
En af CSR Greenlands strategiske prioriteringer har været at fastholde 
dialog med det offentlige i regi af ’Forum for samfundsansvar’, som er 
CSR Greenlands tænketank for samfundsansvar. Forum for Samfunds-
ansvar har fokus på, hvordan de offentlige og private virksomheder 
kan arbejde sammen om at skabe nye, gode løsninger for Grønland. 
Vi har inviteret til en række dialogmøder med Naalakkersuisut. Dette 
har resulteret i, at vi i oktober har underskrevet en fornyet partner-
skabsaftale med Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen. Derud-
over har vi holdt møde med Naalakkersuisoq 

for Uddannelse, Kultur, 
Forskning og Kirke, Nivi 
Olsen, for at orientere 
om uddannelsespro-
jektet ”Virksomhederne 
ud i skolerne – skolerne 
ud i virksomhederne. 
VIS-SIV.” 
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En anden strategisk prioritet har været at bidrage til at sætte en dagsorden for CSR-debatten i Grøn-
land og påvirke til en bredere forståelse for CSR-relaterede temaer. Herunder hører blandt andet at 
afholde og deltage i offentlige møder, kurser og foredrag. CSR Greenlands sekretariat og bestyrelse 
bliver i stigende grad inviteret som oplægsholdere i forskellige sammenhænge.

Ud over de ovennævnte arrangementer for 
både medlemsvirksomheder og det offentlige, 
har vi deltaget i en række andre udadvendte 
aktiviteter: 
• Aalborg Universitets polarkonference med 

overskriften ’Vidensbidrag til bæredygtig 
erhvervsudvikling i Grønland’. FCSR 
Greenlands projektmedarbejder Pia C. Bang 
stod for en break out session med fokus på 
CSR Greenlands arbejde

• Global Compacts Nordiske Netværks 
styregruppe. CSR Greenland er national 
koordinator og styregruppemedlem og 
deltager således i styregruppemøder og de 
to halvårlige netværksmøder, der i 2015 fandt 
sted i Danmark og Helsinki

• Grønland 2025 – Visionsseminar i Folketinget 
– en case competition hvor grønlandske 
studerende fra alle videregående uddan-
nelser, konkurrerer om at komme med løs-
nings forslag på aktuelle problemstillinger i 
det grønlandske samfund. Formand Brian 
Buus Pedersen, bestyrelsesmedlem Mikael 
Thinghuus og senior rådgiver Anne Mette 
Christiansen deltog

• CSR Awards i Danmark – stor CSR konference 
med fokus på at skabe synlighed og 
debat om virksomheders arbejde med 
bæredygtighed og social ansvarlighed

• Arctic Circle i Reykjavik – her afholdt CSR 
Greenland en paneldebat med fokus på 
samfundsansvar i Arktis med deltagelse af 
senior rådgiver Anne Mette Christiansen

Besøg på kysten:
• Vi har holdt møder og workshops med 

virksomheder og repræsentanter fra 
folkeskolen på kysten, herunder i Qaqortoq, 
Paamiut, Sisimiut og Aasiaat i forbindelse 
med opstart af uddannelsesprojektet 
’Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i 
virksomhederne. VIS- SIV’.

• Vi har holdt møder med det lokale erhvervsliv 
i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk 
som led i vores deltagelse i Seashow 2015.

FORANDRINGSAGENT GENNEM 
 KOMMUNIKATION OG DIALOG
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INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION HAR  
UNDERSTØTTET DE FIRE INDSATSOMRÅDER.
En målrettet indsats for at lave oplysende ekstern kommunikation og intern kommunikation, der ska-
ber sammenhængskraft i projekterne, er i høj grad også en del af at være med til at sætte dagsor-
denen. Derfor har vi igen i 2015 arbejdet målrettet med vores kommunikation.

Her er vores resultater:
• Hjemmesiden er opdateret jævnligt med 

nyheder og arrangementer.

• Facebook: Saligaatsoq Oprydningsdagens 
facebookside har nu 1.633 følgere.

• LinkedIn: CSR Greenland gruppen har 414 
medlemmer og vi har postet ca. 40 indlæg 
om CSR i 2015.

• Grønlands Erhvervs nyhedsbrev har haft 
adskillige bidrag fra CSR Greenland.

• 234 abonnenter har fået vores årlige  
11 månedsbreve samt Årsbrev 2015.

Medieomtaler:
• 8 online omtaler i Sermitsiaq, KNR og Peqqik.gl

• 2 sound clouds på KNR fra 
indkøbskonferencen

• 3 tv indslag i Nuuk TV samt Qeqqa.gl

• 5 artikler i trykte medier
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CSR GREENLANDS SEKRETARIAT 
CSR Greenlands sekretariat er ansvarlig for at im-
plementere den af bestyrelsen fastsatte strategi 
og opnå de fastsatte mål for året. For at opnå 
ovenstående resultater varetager sekretariatet 
blandt andet at 
• drive netværk, seminarer, kurser og 

konferencer for medlemsvirksomhederne såvel 
som andre interessenter,

• understøtte og drive partnerskaber og 
projekter mellem virksomheder, det offentlige 
og civilsamfundet,

• understøtte medlemsvirksomhedernes 
rapportering og kommunikation om CSR,

• informere, kommunikere og videndele om 
CSR,

• servicere CSR Greenlands bestyrelse og 
generalforsamling, herunder udarbejde forslag 
til aktivitetsplan samt budget og årsregnskab,

• lave intern og ekstern kommunikation om CSR 
og medlemmernes resultater,

• facilitere ’Forum for Samfundsansvar’ som 
et dialogforum mellem erhvervsliv og det 
offentlige.

LIDT OM REGNSKABSTALLENE
Årsregnskabet for 2015 viser et lille overskud på 
28.000 kr. mod et budgetteret underskud på 
240.000 kr., hvilket resulterer i en positiv afvigelse 
på 268.000 kr. Afvigelsen fremkommer primært 
på baggrund af, at vi har modtaget pro bono 
arbejde til en værdi af cirka 200.000. Derudover 

har vi haft et mindre forbrug end budgetteret på 
projektrelaterede udgifter. Sidst men ikke mindst 
er det takket være ekstraordinære bidrag fra 
medlemsvirksomhederne, at vi er kommet godt i 
mål med økonomien i 2015.

VORES ØKONOMISKE FUNDAMENT OG FORVENTNINGER TIL 2016
Vi skal fastholde vores indtægtsgrundlag på 
2.500.000 DKK i 2016. Dette kræver stærkt fokus 
på fundraising på flere områder:
• Tilgang af medlemmer herunder åbning for 

medlemskab for offentlige medlemmer

• Projektstøtte til større projekter fra bl.a. 
udenlandske fonde

• Projektstøtte til mindre projekter fra 
medlemsvirksomheder

• Fortsat fokus på økonomisk balance på de 
indtægtsgivende aktiviteter som kurser og 
konferencer

• Effektiv økonomistyring

Vores målsætning er at kunne fastholde det høje 
ambitions- og aktivitetsniveau i 2016. 
I 2016 forventer vi bl.a. at
• forstærke indsatsen i vores partnerskaber og 

projekter og engagere flere virksomheder og 
samarbejdspartnere i konkrete projekter,

• øge dialogfrekvensen med medlemmerne 
markant,

• forøge antallet af medlemmer med 25 %,

• bygge en bæredygtig finansieringsplatform 
med 10 % ekstern finansiering,

• forbedre den overordnede 
medlemstilfredshed,

• styrke synligheden af CSR Greenlands arbejde 
og vores medlemmers CSR-indsatser.
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STRATEGI 2015-2017
VISION 
”CSR Greenland går foran for at skabe en socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling 
i Grønland gennem fokus på virksomhedernes samfundsansvar og gennem innovative partnerska-
ber mellem det offentlige, det private og civilsamfund”. 

MISSION 
”CSR Greenland er sparringspartner for erhvervslivet og det offentlige omkring CSR og vil gennem 
vores virke fremme CSR-agendaen, udvikle konkrete projekter og initiativer og understøtte med-
lemsvirksomheder til at arbejde systematisk med CSR”.

DE SEKS TEMAER
I strategiperioden 2015-2017 har CSR Greenland arbejdet ud fra seks temaer, som er valgt ud fra 
samfundsmæssige behov og virksomhedernes interesse i at bidrage til en udvikling på områderne. 

Uddannelse og kompetenceudvikling og Det 
rummelige arbejdsmarked og beskæftigelse.
CSR Greenland sætter fokus på to områder, 
hvor vi er iværksættende og drivende. Det 
betyder, at vi skal arbejde systematisk med at 
sætte disse to områder på dagsordenen blandt 
virksomhederne og det offentlige samt synliggø-
re synergien ved partnerskaber og samarbejder 
på tværs af sektorer. 

Sundhed og Miljø
Derudover arbejder CSR Greenland forsat på 
områderne Sundhed og Miljø. VI ønsker at fast-

holde og udvikle vores nuværende partnerska-
ber og projekter dog uden at udvide indsatsen 
markant. Kommunikationsindsatsen og fremdrif-
ten i partnerskaber og projekter skal fastholdes.

Antikorruption og Børn og Unge 
Endelig fastholder CSR Greenland en mindre 
indsats i forhold til Antikorruption og Børn og 
Unge. Her indtager vi en faciliterende rolle, hvor 
vi støtter NGO’erne med viden og faciliterer 
broen mellem NGO’er og virksomhederne. Kon-
krete indsatser organiseres via NGO’erne selv. 
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsens godkendelse af regnskabet.

CSR Greenlands bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for  
CSR Greenland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Vi anser den valget regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet 
giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles hermed til Generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 31. marts 2016

Brian Buus Pedersen   Martin B. Kviesgaard
Bestyrelsesformand   Næstformand

Henrik Leth    Julia Pars

Michael Højgaard   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. de-
cember 2015, der omfatter ledelses-påtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende bille-
de i overensstemmelse med årsregn-skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport 
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 revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 
og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vur-
dering, 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 
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passen-
de efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledel-
sens valg af regnskabspraksis er passende, 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 konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af forenin-
gens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

Nuuk, den 18. februar 2016 

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter A. Wistoft
Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for regn-
skabsklasse A. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabs-
praksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge 
af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forenin-
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når forenin-
gen som følge af en tidligere begivenhed har en 
retlig eller faktisk 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 forplig-
telser til kostpris. Måling efter første indregning 
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til for-
udsigelige risici og tab, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræf-
ter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter kontingenter, 
fondsmidler, tilskud og andre projektrelaterede 
indtægter som indregnes i det regnskabsår ind-
tægterne vedrører. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage 
samt sociale omkostninger, pensioner mv. til for-
eningens personale

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkost-
ninger til reklame, administration, lokaler mv.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og 
-omkostninger.

Skat
Foreningen er fritaget for skattepligt.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under akti-
ver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræns-
ningsposter måles til kostpris.

Likvider
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender

Modtagne forudbetaling fra kunder
Modtagne forudbetaling fra kunder omfatter 
beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet 
for levering af den aftale ydelse. 

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortise-
ret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi.
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Resultatopgørelse og balance 2015 

Resultatopgørelse for 2015:
2015 2014

Note: kr. t.kr.

Nettoomsætning 1 2.279.025 2.066

Andre eksterne omkostninger 2 (795.897) (1.001)

Personaleomkostninger 3 (1.455.184) (979)

Driftsresultat 27.944 86

Øvrige finansielle indtægter 227 0

Årets resultat 28.171 86

Forslag til resultatdisponering

Årets resultat 28.171 86

Disponibelt resultat 28.171 86

Overført til næste år 28.171 86

28.171 86
   

Balance pr. 31.12.2015
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 147.575 114

Periodeafgrænsningsposter 22.808 0

Tilgodehavender 170.383 114

Likvide beholdninger 302.075 321

Omsætningsaktiver 472.458 435

Aktiver 472.458 435

Kapitalindestående primo 96.417 10

Overført overskud og underskud 28.171 86

Egenkapital 124.588 96

Kortfristet del af bankgæld 26.027 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 200

Anden gæld 4 321.843 139

Kortfristede gældsforpligtelser 347.870 339

Gældsforpligtelser 347.870 339

Passiver 472.458 435
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Noter
2015 2014

kr. t.kr.

1. Nettoomsætning
Medlemskontingent 757.500 730

Fondsmidler 575.000 610

Tilskud 600.000 300

Projektrelaterede indtægter 346.525 426

2.279.025 2.066
2. Andre eksterne omkostninger
Projektrelaterede udgifter 183.977 170

Konference 6.818 1

Telefon og internet 29.743 25

Annoncering 0 13

Kontorartikler 0 5

Porto og gebyr 2.111 1

Faglitteratur 2.123 11

Mødeudgifter 8.707 62

EDB-omkostninger 32.611 22

Forsikring 2.807 0

Revisorhonorar 14.100 11

Kontingenter 1.600 2

Rejseomkostninger 51.944 32

Overnatning 12.074 27

Deltagerbetaling 34.678 0

Diverse medlemsomkostninger 5.800 0

Taxa 721 0

Kursus 0 6

Uddannelse 0 6

Tolkeassistance 23.327 55

Konsulentbistand 352.352 504

Tryk, folder mv. 28.844 40

Småanskaffelser 1.560 8

795.897 1.001
3. Personaleomkostninger
Lønninger og gager 1.261.761 851

Pensionsbidrag 120.666 120

Feriefrirejse 58.631 0

Andre sociale omkostninger 11.284 8

Øvrige personaleomkostninger 2.842 0

1.455.184 979
4. Anden gæld
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 71.861 7

Feriepengeforpligtelser 127.724 91

Skyldige feriepenge 4.154 29

Andre skyldige omkostninger 118.104 12

321.843 139
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Tak for samarbejdet i 2015!
• Air Greenland

• Arctic Group A/S

• Banknordik

• BDO Grønland

• Blue Water Shipping

• BMN Company Aps

• Deloitte

• EY Grønland

• Grønlands Erhverv

• Godthåb Transportservice

• Greenland Minerals and 
Energy

• Greenland Petroleum 
Services

• Grønlands Ejendomskontor

• Grønlands Rejsebureau

• Grønlands VVS

• GrønlandsBANKEN

• Hotel Arctic

• INI A/S

• Inu:IT

• Inuplan A/S

• Kalaallit Ejendomme

• Kalaallit Forsikring

• Katuaq

• Kalaallit Nunaanni Brugseni

• KNI A/S

• Mælkebøtten

• Nukissiorfiit

• Nuna Advokater

• Nuup Bussii

• Permagreen

• Polar seafood

• Royal Arctic Line

• Rambøll Grønland

• Royal Greenland

• Stark A/S

• Kulturhuset Taseralik

• TELE Greenland

• True North Gems

• Ulo rengøring & service

• Usisaat

• Vinslottet

ADVOKATER

EQQARTUUSSISSUSERISUT

LAW FIRMNUNA

Kalaallit Ejendomme A/S
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Uddrag af CSR Greenlands årsbrev 2015.  
Hele årsbrevet kan down loades på: www.csr.gl 

Med indgåelse af den historiske klimaaftale i 
Paris for få uger siden, hvor stort set alle ver-
dens lande forpligtede sig til at arbejde for at 
mindske klimaforandringerne, så blev der sat 
et punktum for et 2015, hvor bæredygtighed 
og ansvarlighed har været centrale emner – 
også i Grønland.CSR Greenland og ikke mindst vores medlems-
virksomheder har i det forgangne år gjort en 
stor indsats for at skabe fælles værdi til er-hvervsliv, det offentlige og civilsamfund gen-
nem projekter, partnerskaber, arrangementer 
og lignende.
Et ambitiøst skoleprojekt er sat i gang, opryd-
ningsdagen Saligaatsoq gennemført med 

flere deltagere end nogensinde før – ikke mindst på kysten, planlægning af næste års 
nordiske netværksmøde i Ilulissat, workshops 
med nye medlemmer, konference om ansvar-
lige indkøb og aktiviteter inden for vores part-
nerskabsaftaler med hhv Departementet for 
Sundhed og Departementet for Natur, Miljø og 
Justitsområdet.Læs mere om de mange aktiviteter på de kommende sider.

Godt nytår ønskes du af CSR Greenland.

Hvad skal man skrive i et CV? Tjekker virksom-
hederne jobansøgernes facebook-profiler eller 
hører det under privatlivets fred? Hvilke typer 
uddannelse kan man bruge på en fiskefabrik? 
Hvordan sparer man op til et AFS-ophold?Det er blot nogle af de emner, der er blevet ta-
get op, når det lokale erhvervsliv har besøgt de 
ældste folkeskoleklasser (og omvendt) i løbet af 
det sidste halve år som et led i CSR Greenlands 
ambitiøse uddannelsesprojekt ”Virksomhederne 
ud i skolerne – skolerne ud i virksomhederne”. 
Pilotprojektet gennemføres i fire byer; Qaqor-
toq, Paamiut, Sisimiut og Aasiaat, og målet er at 
motivere de deltagende elever til at fortsætte i 
uddannelsessystemet. Det sker gennem et tæt 
samarbejde mellem de lokale virksomheder og 
de deltagende skoler, hvor fælles aktiviteter skal 
være med til at øge kendskabet til hinanden og 
ikke mindst elevernes og lærernes kendskab til 
mulighederne i erhvervslivet. Gennem dialog, 
gensidige besøg, arrangementer og både fag-
ligt og socialt samvær skal eleverne blive kloge-
re på, hvilke uddannelser, man kan tage, hvilke 
krav der stilles og så videre. For de deltagende 
virksomheder er motivationen, at de er med til 
at gøre en helt håndgribelig forskel for de unge 
i nærmiljøet, og de kan være med til at flere 
uddanner sig og giver virksomhederne et bedre 
rekrutteringsgrundlag.I de fire byer mødtes repræsentanter fra de 
deltagende skoler med lokale virksomheder al-

lerede inden sommerferien og dannede hvert 
sted en lokal styregruppe. Efter sommerferien er 
der kommet gang i aktiviteterne. For eksempel 
har der i Sisimiut været flere virksomhedsrepræ-
sentanter på besøg i klasserne for at undervise 
i at skrive et CV eller diskutere betydningen af 
opførsel på de sociale medier. I Aasiaat har 
der været fodboldturnering mellem elever og 
erhvervsliv, og i Paamiut er der planer om besøg 
på fiskefabrikken.CSR Greenland driver sammen med de lokale 
projektgrupper ”Virksomhederne ud i skolerne 
– skolerne ud i virksomhederne” videre i 2016, 
og vi håber desuden at kunne udvide projektet 
til flere byer og med mere fokus på kompe-
tenceudvikling af både rådgivningslærere og 
skoleledelser, hvilket der er et stort ønske om. 
Forhåbentlig snarlige svar på fondsansøgninger 
vil afgøre en tidsplan for disse ambitioner.C S R  G R E E N L A N D  2 0 1 6

Virksomheder går i skole

Godt nytår!
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CSR Greenland sekretariatet

c/o Grønlands Erhverv

Jens Kreutzmannip Aqq. 3 · Postboks 73

3900 Nuuk · Grønland

Telefon: +299 36 37 16

www.csr.gl


