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FORORD
CSR Greenlands generalforsamling i 2016 vedtog en
udvidelse af bestyrelsen. Tidligere kunne der være
op til otte bestyrelsesmedlemmer, nu kan der være
op til ti. Foruden Grønlands Erhverv tegnes CSR
Greenland nu af otte markante virksomheder, og
vi arbejder for, at yderligere en virksomhed ønsker
at indtræde i bestyrelsen på generalforsamlingen i
2017.
Vi synes selv, at den bestyrelse, som nu tegner CSR
Greenland med stor bredde, er en understregning
af, at virksomhedernes samfundsansvar har fået en
voksende strategisk betydning i Grønland ligesom i
andre dele af verden.
Verdens 17 mål
Debatten om CSR i 2016 blev også påvirket af, at
statslederne på FNs topmøde i New York den 25.
september 2015 vedtog 17 ambitiøse ”verdensmål”–
også kaldet ”Sustainable Development Goals”–
som alle lande har forpligtet sig til at arbejde med.
Verdensmålene er en udfordring, men også en
potentiel god forretning, når det lykkes at reducere
de negative påvirkninger af samfundet og miljøet.
Kunder, investorer og medarbejdere interesserer
sig for, om virksomhederne står for ansvarlighed
og bæredygtighed. I CSR Greenland vil vi også
støtte FNs verdensmål, og med ”vi” mener vi også
sammen med vores samarbejdspartnere i Naalakkersuisut, kommunerne, erhvervslivet, NGO'erne og
borgerne. Det reflekteres også i den måde, hvorpå
vi fortæller, hvordan vores egne indsatsområder
hænger sammen med verdensmålene.
Vi kan slet ikke på én gang kaste os over alle 17 verdensmål; vi er nødt til at prioritere vores begrænsede ressourcer, så vi får mest mulig gennemslagskraft
i de projekter, vi vælger at arbejde med.

Nødvendige partnere
Opbakning fra gamle og flere nye medlemmer er
en afgørende forudsætning for, at CSR Greenland
kan løfte sin ambitiøse strategi og virkeliggøre den
gennem en konkret handlingsplan. Den opbakning
kan ikke stå alene, for også CSR Greenlands samarbejdspartnere er vigtige, hvis vores fælles projekter
med dem skal lykkes.
Sidst, men ikke mindst, er det vores evne til at
præstere gode resultater i vores projekter, som skal
overbevise vores eksterne sponsorer og egne medlemmer om, at deres bidrag er givet godt ud, når
de vælger at støtte CSR Greenland. Tak til dem for
støtten i 2016 og herunder de mange ekstraordinære bidrag, som muliggør vores aktiviteter.
Vores mål om flere medlemmer og gode partnerskaber er lykkedes i 2016. Den opbakning slår igennem i realiseringen af flere spændende projekter,
som for de deltagende aktører afspejler den enkle
anerkendelse af, at virksomheder ikke kan få succes, hvis ikke samfundet udvikler sig positivt. Det kan
man læse mere om i årsrapporten.
God læselyst!
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SELVTILLID, VIDEN OG STØRRE INTERESSE

Skoleprojekt forbereder elever bedre til praktik og arbejdsliv
verne er bedre forberedt til at komme i praktik, og
erhvervsfolk glæder sig over at møde eleverne i
byen, hvor de unge fortæller om deres besøg hos
andre virksomheder. Det er nogle af de effekter,
deltagerne i projektet ”Virksomhederne ud i skolerne
– skolerne ud i virksomhederne” allerede oplever.

”Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i virksomhederne” blev en realitet fra sommeren 2015.
Målet er at øge de unge menneskers viden om jobog uddannelsesmuligheder, vække deres drømme
om et aktivt arbejdsliv og styrke deres ambitioner.
De lokale virksomheder bidrager med viden om,
hvad det kræver at tage en uddannelse og få et
job. Samtidig skaber de et bedre rekrutteringsgrundlag, og engagementet i projektet er med til at øge
medarbejdernes arbejdsglæde og stolthed.
Skolerne melder om unge med flere drømme og
ambitioner. Virksomhederne oplever, at skoleele-

Fællesmøder og forståelse
Siden sommeren 2015 har de deltagende klasser
været på adskillige besøg hos lokale virksomheder,
haft besøg i skolen af erhvervsfolk, holdt uddannelsesmesser lokalt, arbejdet med at skrive ansøgninger
og CV’er, fået masser af informationer om både
uddannelsesmuligheder og peptalks om, hvad der
skal til for at begå sig på en arbejdsplads. Og både
elever, lærere og erhvervsliv er glade for projektet;
" Vi har fået et godt samarbejde med virksomhederne. Mindst en gang om måneden holder vi
fællesmøde på skolen om projektet, og kontakten mellem elever og virksomheder er blevet
langt bedre. Jeg kan mærke, at eleverne har
fået større forståelse for arbejdslivet, og deres
motivation til at tage en uddannelse er klart større nu", siger Marius Jeremiassen-Jakobsen, der er
skoleinspektør på Atuarfik Tuiisaq i Paamiut.
Møder dem på gaden
I Aasiaat, hvor tre klasser deltager i projektet, har
to af drivkræfterne på erhvervssiden været Rina
Reimer Madsen fra Aasiaat Olie og Gustav Petersen
fra Air Greenland. De besøgte klasserne før en lang
række virksomhedsbesøg i november og december
2016;
"Vi fortalte dem om, hvad ansvar er og hvad
konsekvenserne er, hvis man ikke opfører sig
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Mængden af informationer om uddannelser og jobmuligheder
kan være både overvældende og inspirerende. Foto: KNI.

pænt. Vi fortalte om, at projektet er en fælles
opgave, og at det er meget nemmere, når vi
kender hinanden, så kan vi være opmærksomme på hinanden. Vi sagde, at de skulle tage sig
sammen enkeltvis og løfte opgaven som et hold.
Det har vi fået god respons på - når vi møder
dem på gaden snakker de og fortæller om, hvor
de har været på besøg, og hvor spændende
det har været", fortæller de to erhvervsfolk.

der i 14 dage. Nu har vi i næsten halvandet år
arbejdet med virksomhederne og resultatet er,
at vores elever har et bredere karrieremål. De
har lært om CV, besøgt virksomheder og har
fået besøg fra virksomhederne. Og vi har endda
haft jobmesse i vores idrætssal med syv virksomheder. Projektet er en positiv måde at inkludere
de unge på, før de vælger deres karriere i fremtiden. Jeg kan mærke, at de er mere selvsikre
nu".

Eleverne i Aasiaat har blandt andet besøgt Sundhedsvæsnet, KJ Greenland, Pisiffik, Tele-Post, Pilersuisoq, Stark, Aasiaat Olie og Polar Oil. Mona-Lisa
Rafaelsen er lærer for en af de deltagende klasser,
og hun kan også mærke effekten af besøgene og
forberedelserne;

Udvides til flere skoler
I styregruppen for projektet på landsplan sidder
blandt andre vicekommunaldirektør i Qeqqata
Kommunea, Laust Løgstrup. Han repræsenterer de
kommunale forvaltninger i gruppen;

"Generelt fik eleverne et godt indtryk af, hvad
virksomhederne lavede, og deres horisont blev
udvidet. Deres ansvarsfølelse er blevet styrket.
Alle mine elever vil efter endt skoletid nu søge
steder hen, hvor de kan komme videre. Det er
jeg glad og taknemmelig for", siger Mona Lisa
Rafaelsen.

"Jeg synes, at det er et vigtigt projekt for at få
løftet folkeskolen ved at få en vigtig samarbejdspart, nemlig erhvervslivet, til at blive mere
engageret", siger han og fortsætter:
"Pilotprojektet er forløbet rigtig positivt på vores
ene deltagende skole i Sisimiut. Det bør ikke kun
komme eleverne på den skole til gode, så derfor
har vi i kommunen til hensigt at sprede det til alle
skoler med undervisning på ældstetrinnet. Det
er en skole mere i Sisimiut og så tre skoler andre
steder i kommunen. Således er det planen, at
projektet omfatter fem folkeskoler i skoleåret
2017/2018. Erhvervslivet i form af Arctic Circle
Business bakker op om dette".

Mere selvsikre nu
Også i Sisimiut har projektet været en succes, fortæller en af lærerne, Tola Ludvigsen;
"Før projektet var forberedelsen til erhvervspraktikken bare, at eleverne gik over til praktikpladsen og fik en underskrift på, at de måtte være
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Virksomhederne ud i skolerne - skolerne
ud i virksomhederne er støttet af:

Eva Kristoffersen fra Paamiut var godt forberedt
til sin praktik hos Pikkori Sport i Nuuk.
Foto: CSR Greenland

”Jeg valgte at søge praktik i Pikkori Sport i Nuuk, fordi jeg syntes,
det ville være sjovt, interessant

F A K T A

I 2018-2021 ønsker vi at udvide dette
til et treårigt projekt i 10 grønlandske

og fordi jeg er sportslig interesseret. Jeg kan godt se mig selv

byer/bygder – stadig med fokus på
motivation og inspiration af eleverne i
folkeskolens ældste trin til at tage en
uddannelse efter folkeskolen, gennem
et intensiveret samarbejde mellem
skolerne og erhvervslivet. Projektet
anslås at omfatte godt 400 elever,
hvilket er knap 50 % af en ungdoms
årgang. Målet er en stigning på 35 % i
andelen af elever der går videre til en
ungdomsuddannelse efter tre år for
de deltagende klasser. CSR Greenland arbejder intenst på at skaffe
ekstern finansiering til dette projekt.

arbejde i Pikkori Sport i fremtiden.
Vi har forberedt os meget til
praktikopholdet, og vi har blandt
andet lavet et CV. Jeg har lært
meget allerede”.
Eva Kristoffersen, 15 år.
Fra Paamiut og i praktik hos
Pikkori Sport i Nuuk
7
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TRE ÅR MED GRØNNE RESULTATER
Clean Greenland - Green Companies projektet er slut
Tre års arbejde med interne analyser, prioriteringer,
investeringer og vedholdende fokus på miljøet har
givet resultater for alle seks deltagervirksomheder
i CSR Greenlands miljøprojekt Clean Greenland –
Green Companies. Deltagerne har opnået gevinster på såvel bundlinjen som på medarbejderengagement og en stadigt mindre påvirkning af miljøet.

Solceller og miljølån
Kalaallit Nunaanni Brugseni har eksempelvis sat
solceller op på kædens butikker flere steder på
kysten, de har investeret i energibesparende kølere
og frysere, og de har ikke mindst gjort en indsats
for at reducere madspild og udsmid ved at sænke
priserne på varer, der nærmer sig datoudløb.

Siden 2013 har deltagerne arbejdet med først en
kortlægning af den enkelte virksomheds miljøpåvirkning og placering af ansvaret for miljøarbejdet,
siden en plan for miljøtiltag på hovedkontorerne
og til sidst udarbejdelse af en flerårig miljøstrategi.
Projektet er alle tre år blevet støttet økonomisk af
Grønlands Selvstyres VEK-pulje til udvikling af vedvarende energi, energieffektiviseringer og klima.

GrønlandsBANKEN beretter også om succesfuld
opsætning af solceller og om at se miljø som en forretningsmulighed ved at tilbyde særlige miljølån.
CSR Greenlands årlige konference i november blev
også en markering af afslutningen på Clean Greenland – Green Companies. Her præsenterede CSR
Greenland en artikelsamling med en gennemgang
af projektdeltagernes arbejde og resultater. Den
kan læses på CSR Greenlands hjemmeside www.
csr.gl.

Opsætning af solceller blev for flere af deltagerne
en vigtig del af indsatsen og resultaterne i miljøprojektet Clean Greenland – Green Companies.
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Årets konference handlede om cirkulær økonomi

Når byggefirmaer får leveret materialer, sker det
ofte på træpaller og i papkasser, som firmaerne
efterfølgende skal betale for at komme af med
som affald. Men flytte- og speditionsvirksomheden
Usisaats direktør Hans Gerstrøm har set værdi og
muligheder i netop paller og pap, der kan genanvendes;

biologisk som teknologisk, så er det den rigtige vej at
gå.
Bæredygtighed er god forretning
Det er ideen med cirkulær økonomi, og der er
potentielt god økonomi i det. Alene for Danmark
er vurderingen, at en omstilling til en mere cirkulær
økonomi alene vil betyde en økonomisk gevinst
på mellem 3,6 og 6,2 milliarder kr. årligt. Kilde: The
Circular Economy – opportunities for countries and
cities. Nuuk, November 2016. Præsentation af Stephanie Hubold, Ellen Macarthur Foundation.

"Træpallerne kan knuses og findeles til træflis,
som vi bruger til vores stokerfyr, der kan opvarme
flere af virksomhedens store haller. På den måde
sparer vi penge til olie, samtidig med at det er
bedre for miljøet. Papkasserne kan også findeles
til en slags pap-uld, der kan bruges til et miljørigtigt isoleringsmateriale ved fx nybyggerier",
forklarede Hans Gerstrøm på CSR Greenlands
årlige konference den 23. November 2016.

Miljøarbejdet fortsætter
Konferencen ’Grøn omstilling – nye muligheder for
Grønland’ i Nuuk i november 2016 præsenterede for
første gang begrebet og eksempler på den cirkulære økonomi i Grønland gennem en række oplæg og
cases.
To konklusioner står klart efter konferencen:
• der er gode økonomiske muligheder for Grønland ved f.eks. at fokusere på cirkulær økonomi
i forhold til energi, transport, byggeri og affaldshåndtering.
• det kræver et tæt samarbejde mellem det
offentlige (kommunerne og Selvstyret) og erhvervslivet at få succes

Usisaats nytænkende forsøgsproduktion baseret på
traditionelle affaldsmaterialer er et eksempel på
cirkulær økonomi, der breder sig mange steder i
verden.
Vi tømmer lagrene
Hvor produktionsvirksomhederne hidtil har tænkt
mest i en lineær økonomi, hvor man starter med et
råstof, der forarbejdes, bruges og bortskaffes, så
kommer der nu stadigt mere opmærksomhed på,
at de enkelte dele af et produkt kan genbruges i
andre sammenhænge, og at affald kan være af
værdi.

Med afsæt i konferencen og den efterfølgende store interesse for emnet, arbejder CSR Greenland og
Kommuneqarfik Sermersooq på at samle en gruppe,
der har interesse i at udforske mulighederne for omstilling til cirkulær økonomi i Grønland. Det kalder vi
’Advisory Board for Grøn Omstilling og Cirkulær Økonomi’. Dette koncept arbejder vi videre på i 2017.

Hvis vi fortsætter som hidtil med at producere nyt, så
tømmer vi verdens lagre af råstoffer og råvarer, og
da det samtidig er god økonomi i at genbruge såvel
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FÆLLES ANSVAR FOR ET RENERE GRØNLAND

Erfagruppe inspirerer hinanden til at tage et særligt miljøansvar
Saligaatsoq - avatangiiserik
CSR Greenland er facilitator for en erfagruppe
kaldet Avatangiiserik. Her mødes repræsentanter for
virksomheder, selvstyre, kommuner og NGO’er hvert
kvartal for at dele erfaringer og afsøge muligheder
for tværgående samarbejde.
Blandt de faste deltagere i gruppens møder er Royal Greenlands CSR-ansvarlige, Lisbeth Due Schönemann-Paul;
"Personligt deltager jeg, fordi jeg synes, at agendaen er vigtig i Grønland. Der er udvikling på
vej, men alle, inklusiv virksomheder, har et ansvar
for, at det bliver bedre", siger hun.

"Som Grønlands største virksomhed med aktiviteter i store dele af landet har vi en unik mulighed
for at øve indflydelse gennem egne aktiviteter.
Gennem et fælles fodslag kan vi løfte mere end
alene, og derfor er jeg med i gruppen. Og så er
det sjovt at høre, hvad de andre arbejder med
og lære andre miljøaktører at kende", siger hun.
En anden af de faste deltagere i Avatangiiserik-gruppen er Zenica Gosvig Larsen, specialkonsulent i Kommuneqarfik Sermersooq. Hun fremhæver
sammensætningen af gruppen som afgørende for
succes’en:
"Avatangiiserik består af repræsentanter fra erhvervslivet og det offentlige. Netop denne sammensætning har skabt en større forståelse og
etablerer kontakter på tværs. Avatangiiserik har
været en konstant inspirationskilde til, hvordan
virksomheder og kommunerne kan arbejde bedre sammen for at tilpasse de systemer, der skal til
for at skabe et renere Grønland", siger hun.

Gøre en forskel
For Lisbeth Due Schönemann-Paul handler det i høj
grad om, at hendes arbejdsplads på miljøområdet
for alvor kan gøre en forskel:

Virksomhedernes oprydningsdag afholdt for 6. år i træk
Saligaatsoq - ulloq saliiffik
Når sneen smelter og afslører grøfter og veje fulde
af plastic, cigaretskod, papir, byggeaffald og større
ting som møbler og bildæk, så er det efterhånden
en fast tradition, at en lang række virksomheder giver deres medarbejdere fri nogle eftermiddagstimer
for at rydde op i byerne.
For 6. år i træk var CSR Greenlands sekretariat koordinatorer for arrangementet Saligaatsoq - ulloq
saliiffik, der efterhånden har bredt sig til en række

byer på kysten.
Hundredevis af medarbejdere holder en pause i
arbejdsdagen, mens de bevæbnet med handsker,
sække og opsamlingstænger gør vejene og de
grønne områder rene og smukke. På facebooksiden
www.facebook.dk/saligaatsoq har CSR Greenlands
sekretariat løbende informeret om lokale kontaktpersoner, konkurrencer, deltagere m.m., ligesom der
er billeder, videoer og tekster om oprydningsdagens
resultater.
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BÆREDYGTIGT, BEDST OG MÅSKE BILLIGST
Forum for Ansvarlige Indkøb skal sætte bæredygtige indkøb på dagsordenen
Hvad skal indkøbere i den offentlige og private
sektor tage hensyn til, når de køber varer og tjenesteydelser? Og hvordan bliver de grønlandske
virksomheder bedre til at opfylde indkøbernes krav
og forventninger?

F A K T A

CSR Greenland har i samarbejde med Grønlands
Erhverv og Transparency International Greenland
etableret Forum for Ansvarlige Indkøb.

Det er nogle af de spørgsmål og dilemmaer, som
Forum for Ansvarlige Indkøb beskæftiger sig med.
Forummet er etableret i kølvandet på CSR Greenlands 2015-konference om ansvarlige indkøb med
titlen ”Er billigst altid bedst? ”;

Advisory Board består af
Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv
Thomas ”Tyt” Mogensen, Grønlands Erhverv
Anita Hoffer, Transparency International Greenland
Line Bruun Jensen, Nukissiorfiit

"Konferencen viste, at der er stor interesse for
en øget dialog på begge sider af bordet og en
ægte vilje til mere samarbejde. Men den viste
også, at der er nogle barrierer og fordomme om
priser, kvalitet og bæredygtighed. Derfor har vi
valgt at etablere det nye forum", siger sekretariatschef Lotte Frank Kirkegaard.

Heine Stilling Jensen, Pisiffik
Gerth Jakobsen, Kommuneqarfik Sermersooq
Anders Malinovski, Grønlands Selvstyre
Milan Lund Vraa, Tele-Post
Lotte Frank Kirkegaard, CSR Greenland
•
•

Guide på vej
Forummet skal blandt andet udarbejde en guide
med en række konkrete og bredt accepterede
anbefalinger til, hvordan leverandørerne kan møde
kundernes krav og forventninger, hvordan ansvarlige indkøb kan skabe samfundsmæssig værdi og
samtidig være håndterbar for leverandører. Det skal
også bidrage til dialog om og anbefalinger til, hvordan virksomhederne kan skabe mere bæredygtighed gennem deres indkøbspolitik. Og så vil vi se på,
hvordan vi sikrer gennemsigtighed og åbenhed i
udbud og indkøb;

•

•

"Vi forventer, at udbyttet af Forum for Ansvarlige
Indkøb også er en bedre forståelse af de dilemmaer, indkøbere og leverandører står overfor",
siger Kirkegaard.

•

Stigende professionalisering
Det indledende arbejde viser en stigende grad af
professionalisering og centralisering af indkøb i en
del større organisationer og virksomheder. Det er
drevet af effektiviserings- og besparelseshensyn

•
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I den første fase af projektet har initiativtagerne inviteret medlemmer af GE, medlemmer af CSR Greenland, indkøbsfunktioner i
de fire kommuner samt selvstyrets indkøbsfunktion til deltagelse i opstartsmødet og
opfordret til at indgå i styregruppen for Forum
for Ansvarlige Indkøb.
Styregruppen er dannet, og CSR Greenland
har gennemført interviews med styregruppemedlemmerne på baggrund af drøftelser om
udfordringer og barrierer.
Første styregruppemøde er afholdt og
materialet fra opstartsmødet og interviews
drøftet. CSR Greenland arbejder p.t. på at
sammenfatte de første anbefalinger til
bæredygtige indkøb, som skal til godkendelse i styregruppen og derefter præsenteres
for den brede interessentgruppe.
Når anbefalingerne er accepteret af begge
fora, præsenterer Forum for Ansvarlige
Indkøb dem løbende for både indkøbere og
leverandører.
I anden fase tager vi fat på næste tema
”Integration af CSR krav i indkøb”.

A N S V A R L I G E
og et behov for at få bedre overblik over, hvordan
indkøb foregår. Det stiller krav til lokale leverandører
i relation til professionel adfærd, evne til at arbejde
sammen for at vinde opgaver og til at levere en pris,
kvalitet, service og leveringssikkerhed, som matcher
de udenlandske leverandørers.
Udfordringer, barrierer og muligheder
Det fremgår også klart, at der er en generel præference for at købe lokalt, fordi der potentielt er en
lang række fordele i relation til blandt andet leveringstid og -sikkerhed, lokal service og tilgængelig-

I N D K Ø B

hed og ikke mindst de samfundsmæssige fordele i
at skabe arbejdspladser og bidrage til den økonomiske vækst.
Videre dialog om centrale emner
Når indkøbsdilemmaerne er belyst og guiden mangfoldiggjort, tager Forum for Ansvarlige Indkøb fat i
tre andre emner, som er en vigtig del af arbejdet
med bæredygtige indkøb: Integration af CSR-krav i
indkøb, kompetenceudvikling i leverandørledet og
gennemsigtighed i udbudsprocesserne.

S U N D H E D

Det rummelige arbejdsmarked

Plads til alle
I løbet af 2016 har vi måttet nedprioritere dette
arbejde, fordi det ikke har været muligt for parterne at finde ressourcer til at udvikle og opstarte et
projekt. Dertil skal det siges, at Grønlands Erhvervs
lokalforening i Nuuk allerede har et godt samarbejde med Jobcenter Nuuk om netop inklusion under
overskriften ”En hjælpende hånd”. Fremover vil vi
derfor fokusere på områder, hvor vi vurderer, at CSR
Greenland og virksomhedernes gennemslagskraft er
større.

På børne- og ungeområdet har CSR Greenland
opstartet kvartalsvise møder med børnerettighedsinstitutionen MIO. Møderne skal bruges til gensidig
orientering.
På miljøområdet er Verdensnaturfonden, WWF,
blevet inviteret til at deltage i miljøerfagruppen
Avatangiiserik.

Sundhed

Samarbejde og projektudvikling
CSR Greenland har en partnerskabsaftale med
Departementet for Sundhed. Der bliver holdt møder
hvert kvartal, hvor erfaringsudveksling, ideudvikling
og vidensdeling er på programmet.
Gennem 2016 har Departement for sundhed og
CSR Greenland især arbejdet med projektudvikling
som opfølgning på forløbet om Strategisk Sundhedsledelse, som vi tog hul på i 2013/2014. Dette er fortsat under udvikling og fortsætter i 2017 i et udvidet
samarbejde mellem CSR Greenland, Departementet for Sundhed, Grønlands Idrætsforbund og Dansk
Firma Idræts Forbund.

Børn og unge samt antikorruption

Støtter NGO’erne
Såvel inden for arbejdet med menneskerettigheder
som inden for børne- og ungeområdet er det CSR
Greenlands holdning, at landets eksisterende organisationer er velfungerende og har gennemslagskraft. Derfor har vi også i det forgangne år støttet
op om disse organisationer ved at kommunikere en
række af deres arrangementer via vores kanaler
som månedsbreve, nyheder på hjemmesiden osv.
Dette gælder eksempelvis Transparency International Greenland.

Under overskriften ”Rettigheder og rundstykker” blev
rapporten om menneskerettigheder i Grønland
lanceret af Transparency International Greenland.
Det arrangement var CSR Greenland med til at
promovere. Foto: CSR Greenland
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DET FÅR DU SOM MEDLEM
Der er i 2016 gennemført en systematisk indsats for
at få flere medlemmer af CSR Greenland. Målet er
nået, og vi kan sige velkommen til 10 nye medlemmer.
CSR Greenland tilbyder medlemsvirksomhederne
• en skræddersyet workshop målrettet lige netop
jeres virksomhed og med udgangspunkt i jeres
ønsker og udfordringer
• løbende, individuel sparring i CSR spørgsmål
med CSR Greenlands fageksperter
• adgang til fire årlige medlemsmøder med oplæg, inspiration og netværk
• adgang til to årlige events for medlemsvirksomhedernes CEOs
• synliggørelse af medlemmernes indsatser og resultater gennem CSR Greenlands publikationer,
hjemmeside, månedsbreve og pressearbejde
• mulighed for at deltage i projekter, fx inden for
uddannelse, sundhed og miljø
• adgang til kurser, seminarer og den årlige konference til reduceret pris
• "CSR Greenland mobilkontor" - vi arbejder fra
jeres kontor og står til rådighed for sparring
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Igen i 2016 blev der holdt workshop for CSR Greenlands nye medlemmer, der fik introduktion til grundlæggende CSR. Fra venstre er det Lotte Frank Kirkegaard fra CSR Greenland, Allan Majholm fra Hotel Sømandshjemmet i Nuuk, Bjarne Graversen fra Illit Forsikringit Agentur samt Cuno Jensen fra Qalut Vónin.
Foto: CSR Greenland.

NETVÆRK OG INSPIRATION

"Vi har også flere tiltag i gang og på vej, som fx
efteruddannelse, en forsøgsordning med kommunen om yderligere affaldssortering og opstilling af løbebånd, som medarbejderne kan bruge i frokostpausen. Så CSR-tanken er ikke ny for
os, og da flere kunder og kolleger begyndte at
spørge os til vores indsatser på området, fandt vi
det naturligt at melde os ind i CSR Greenland".

Gøre tingene ordentligt
Boligselskabet INI A/S har været medlem af CSR
Greenland i flere år, og administrerende direktør
Henrik Rafn forklarer hvorfor;
"For det første bakker vi op om selve princippet i
CSR , altså at gøre tingene ordentligt. Værdierne
i arbejdet med virksomheders samfundsansvar,
når det drejer sig om fx inklusion og arbejdsmiljø,
hænger meget godt sammen med vores måde
at drive virksomheden på".
Henrik Rafn fremhæver Forum for Ansvarlige Indkøb
som et af de nyere tiltag, selskabet har ladet inspirere af;
"Vi var selv i gang med at udarbejde indkøbspolitik, men var ikke nået så langt. Nu følger vi
arbejdet med forummet og bruger det i vores
eget arbejde med at udbrede de ansvarlige
indkøb til hele vores organisation. Sådan har det
også været på andre af de temaer, CSR Greenland beskæftiger sig med, vi bruger værktøjerne
i vores interne politikker og måder at arbejde
på. Vi har lært vigtigheden af, at vi som ledelse
skal gå foran med det gode eksempel, og vise
medarbejderne, hvad vi mener", siger direktøren.

Det siger direktør Cuno Jensen, der meldte virksomheden ind i efteråret 2016. Siden har han været
med på en workshop for nye medlemmer, hvor deltagerne blev introduceret til grundlæggende CSR;
"Vi kan selvfølgelig bruge det i vores markedsføring, og jeg ser også frem til at bruge organisationen som et netværk til gensidig inspiration og
vidensdeling", siger Cuno Jensen.
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Hos vodbindervirksomheden Qalut Vónin i Nuuk
har de i årevis taget initiativer og arbejdet med
mange CSR temaer. De har motionsordninger for
medarbejderne, de har taget imod en række erhvervspraktikanter fra skolerne, de har inkluderet en
medarbejder henvist fra kommunen, og ikke mindst
på miljøområdet har de været aktive med blandt
andet affaldssortering og oprydning af gammelt
jernaffald;

M E D L E M S K A B

KORT SAGT

Antal medlemmer pr 31/12-2016
50

CSR Greenland LinkedIn
445 medlemmer og godt 50 posts

Virksomhedsworkshops
• Air Greenland
• Banknordik
• Grønlands Ejendomskontor
• Hotel Arctic
• Kalaallit Nunaanni Brugseni
• Fælles medlemsworkshop for nye medlemmer

Artikler i Aurora
• Nye mål for Verden – også i Grønland
• Nordisk inspiration
• CSR Greenland – nu også for det offentlige
• CSR – et stærkt signal
• Grøn omstilling – nye muligheder
• Når økonomien kører i ring
• Tilbud om workshop
• CGGC – projektet slutter arbejdet fortsætter

Netværksmøder
• Inklusion og det rummelige arbejdsmarked m/
Helene Regnell, Dansk Supermarked Group
• Alle med ombord - grønlandske erfaringer med
arbejdskraft, inklusion og udfordringer, Greenland
Perspective m/ CSR Greenland
• CEO-møde, udfordringer ved implementering af
CSR m/ Helene Regnell, DSG

Kronik
• Kun sammen kan vi skabe en bedre verden - og
et bedre Grønland. Sermitsiaq
Projekter
• Virksomhederne ud i skolerne – Skolerne ud i virksomhederne, VIS-SIV
• Clean Greenland – Green Companies, CG-GC
• Saligaatsoq – virksomhedernes oprydningsdag

Partnerskaber
• Kommune Kujalleq
• Kommuneqarfik Sermersooq
• Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø
og Landbrug
• Departement for Sundhed
• Saligaatsoq - Avatangiiserik

CSR Greenland på kysten
• Ilulissat: virksomhedsbesøg og medlemsrekruttering, Global Compacts Nordiske Netværksmøde.
• Narsaq, Qaqortoq: Oplæg på Majoriaq og Inuili
om CSR. Besøg på Tasersuup Atuarfia om VIS-SIV.
Partnerskabsmøde med Kommune Kujalleq. Virksomhedsbesøg og medlemsrekruttering.
• Aasiaat: Projektmøder på Atuarfik Gammeqarfik
og virksomheder om VIS-SIV.

Månedsbreve
Knap 300 abonnenter har fået 11 månedsbreve og
Årsbrev 2016

Tak for samarbejdet i 2016
• Air Greenland A/S

• GrønlandsBANKEN A/S

• Nuna Advokater ApS

• Arctic Import A/S

• Hotel Arctic A/S

• Nuup Bussii A/S

• Banknordik A/S

• Hotel Sømandshjemmet Nuuk

• Peter Pars A/S

• BDO

• Illit Forsikringit

• Pisiffik

• Blue Water Shipping A/S

• INI A/S

• Polar seafood A/S

• BMN Company ApS

• Inu:IT A/S

• Qalut Vónin

• Café Mik

• Inuplan A/S

• Rambøll Grønland A/S

• Carlsberg Group

• Kalaallit Forsikring

• Royal Arctic Line A/S

• Deloitte

• Kalaallit Ejendomme A/S

• Royal Greenland A/S

• EY Grønland ApS

• Kalaallit Nunaanni Brugseni

• Sikuki Nuuk Harbour

• Grønlands Erhverv

• Katuaq

• Stark A/S (Nuuk)

• Godthåb Transportservice A/S

• KNI A/S

• Taseralik

• Greenland Minerals & Energy A/S

• Maniitsoq Efterskole

• TELE Greenland A/S

• Greenland Petroleum Services A/S

• Mentorix

• True North Gems Greenland A/S

• Grønlands Ejendomskontor ApS

• MT Højgaard Grønland

• Ulo Rengøring & Service ApS

• Grønlands Rejsebureau A/S

• Mælkebøtten

• Usisaat

• Grønlands VVS ApS

• Nukissiorfiit
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DET VILLE VÆRE DUMT AT LADE VÆRE
Det internationale samarbejde drives af åbenhed og afhængighed
Både politisk og økonomisk er dialog og partnerskaber med virksomheder, regeringer og internationale
organisationer afgørende for Grønlands synlighed
og for at tiltrække de ressourcer udefra af enhver
art, som Grønland har brug for for at udvikle sig;
viden, ny inspiration, mennesker, kompetencer og
kapital.

"Det er både logisk og værdifuldt, når internationalt anerkendte værdier og holdninger omkring
samfundsansvar også bliver synlige i de grønlandske virksomheders adfærd. Det medvirker til
at skabe en genkendelighed hos dem, vi gerne
vil samarbejde med. Og det åbner døre til alle
de kunder, investorer, medarbejdere m.fl. ude
i den store verden, som selv lægger vægt på
ansvarlighed og bæredygtighed".

Synergi på tværs
Grønland har en lang tradition for at involvere sig
i internationalt samarbejde. Denne åbenhed mod
verden og kolossale afhængighed – afspejler sig
også i CSR Greenlands tankegang. Derfor ligger
det helt naturligt i organisationens ånd at lade sig
inspirere udefra af den viden, som i andre lande og
organisationer udvikles omkring samfundsansvar:

F A K T A

CSR Greenland har som organisation
tilsluttet sig FNs Global Compact, et
verdensomspændende initiativ for
virksomheder og organisationer, der
arbejder med samfundsansvar og
bæredygtig udvikling. Initiativet har
formuleret ti principper om menneskeog arbejdstagerrettigheder, miljø og
antikorruption.

"Vi er ikke bange for at udnytte andres gode
ideer og tanker. Det er simpel synergi på tværs
af landegrænser, og det vil være dumt, hvis vi
som en lille CSR-organisation i et land med en
lille befolkning ikke lader os inspirere af alle de
gode ideer, som andre virksomheder og organisationer får", mener CSR Greenlands bestyrelsesformand Brian Buus Pedersen, og han fortsætter:

CSR Greenland er medlem af Global
Compacts nordiske netværk og er
nationalt kontaktpunkt i netværket samt
medlem af dets styregruppe.
P A R T N E R E

CSR Greenland har i 2016 arbejdet i
følgende partnerskaber:
• Kommuneqarfik Sermersooq
• Kommune Kujalleq
• Departementet for Sundhed
• Departementet for Selvstændighed,
Natur, Miljø og Landbrug
• Saligaatsoq Avatangiiserik
(miljø-erfagruppe)

Fordi vi sammen kan løfte mere end
hver for sig
"CSR Greenland tror på, at partnerskaber i høj
grad kan være med til at løse nogle af vores
lokale udfordringer og bringe vækst", siger sekretariatschef Lotte Frank Kirkegaard;
"At arbejde sammen med partnere, der har
andre ressourcer og kompetencer end én selv,
giver os ny viden og muligheder for at udvikle bedre løsninger. Og projekterne kan opnå
endda langt større gennemslagskraft end, hvis vi
driver dem hver især", fortsætter hun.

FN peger på partnerskaber som et væsentligt element i løsningen af globale udfordringer – og den
opfattelse støtter CSR Greenland. Derfor arbejder vi
for at udvikle partnerskaber og opfordrer til samarbejder på tværs af sektorerne, både som partner
men også som facilitator af partnerskaber mellem
andre.
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OPLAGT PARTNERSKAB
I april indgik CSR Greenland og Kommuneqarfik Sermersooq et formelt partnerskab, der
skal motivere og opmuntre virksomheder til at arbejde systematisk med CSR

Kommuneqarfik Sermersooq vil
være rollemodel og motivere
virksomhederne i kommunen til
at arbejde mere med CSR,
siger borgmester Asii Chemnitz
Narup, IA. Her underskriver hun
sammen med CSR Greenlands
formand, Brian Buus Pedersen,
den formelle partnerskabsaftale. Foto: Kommuneqarfik
Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooq og CSR Greenland har
lang tradition for at samarbejde. Nu er samarbejdet
udvidet og formaliseret til et egentligt partnerskab:

Konkrete projekter
Det vil også fremadrettet være meget konkrete
tiltag, der er drivkraften i samarbejdet;

"Vi har blandt andet samarbejdet om at rydde
op i byen, om at styrke det rummelige arbejdsmarked og om at styrke mulighederne for vores
unge. For kommunalbestyrelsen og for mig var
en forpligtende partnerskabsaftale et naturligt
næste skridt", siger borgmester Asii Chemnitz
Narup om aftalen.
Målet er, at de små og mellemstore virksomheder i
kommunen skal arbejde systematisk og struktureret
med CSR. Kommunens rolle bliver at tage en mere
aktiv del i de fælles projekter:

"Jeg kan rigtig godt lide den jordnære tilgang, vi
har haft hidtil: Så går vi ud og rydder op i naturen på Saligaatsoq, så laver vi et samarbejde
om mulighederne i en cirkulær økonomi, eller vi
hjælper hinanden med at forberede vores skoleelever til en fremtid på arbejdsmarkedet", siger
Asii Chemnitz Narup.
Eleverne på Atuarfik Tuiisaq i Paamiut er med stor
succes med i det to-årige projekt ”Virksomhederne
ud i skolerne – skolerne ud i virksomhederne.”
"Partnerskabet skal føre til flere succeser, som
det har været i Paamiut. I kommunalbestyrelsen
prioriterer vi børnene og vores folkeskoler højt i
disse år. Vi har brug for erhvervslivet. Dels til at
kigge os over skulderen, men også til at rådgive
os omkring deres behov og krav til fremtidens
unge. Det kan partnerskabet være med til at
sikre", slutter Asii Chemnitz Narup.

"Det er flot, at vores virksomheder i Grønland er
gået sammen i dette netværk, og de har gennem CSR Greenland været gode til at afgrænse
og prioritere de områder, hvor virksomhederne vil og kan arbejde med samfundsmæssige
opgaver. De holder ved og opbygger en række
kompetencer. Det er flot, og jeg håber, at vi kan
bakke op om udbredelsen af de gode tiltag, og
samtidig være rollemodel ved, at kommunen
selv går forrest, som vi for eksempel har gjort på
miljøbiler", lyder det fra borgmesteren.
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PARTNERSKABER FOR BÆREDYGTIGHED
CSR Greenland var vært for Global Compacts nordiske netværksmøde
Der blev givet gode karakterer til såvel det faglige
som det sociale indhold på Global Compact Nordic
Networks halvårlige møde, der i april 2016 for første
gang blev afholdt i Grønland. Mødet fandt sted på
Hotel Arctic i Ilulissat med CSR Greenland som vært.
Mødets tema var "Partnerskaber for bæredygtighed", og en række nordiske oplægsholdere fortalte
om egne erfaringer med forpligtende og målrettede partnerskaber. Volvo Group og Verdensnaturfonden WWF fortalte om deres samarbejde inden
for Climate Savers-programmet, Carlsberg delte
erfaringerne om en intens dialog med leverandører og forbrugere om at udvikle en bionedbrydelig
ølflaske, Maliina Abelsen fortalte om Arctic Winter
Games, der ikke ville have kunnet afvikles uden et
tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og

NGO’erne. Novo Nordisk fortalte om blandt andet
sit globale "Cities changing diabetes"-initiativ.
Den britiske professor Laura J. Spence talte om,
hvordan partnerskaber med fokus på samfundsansvar og bæredygtighed også er relevante for små
og mellemstore virksomheder, og professor MetteMorsing fra Copenhagen Business School afsluttede
netværksmødet med at stille spørgsmål til virksomhedernes motivation for at indgå partnerskaberne
og ved den interne balance mellem de enkelte
partnere.
Ind imellem de indsigtsfulde og oplysende keynote-taler, var mødedeltagerne spredt i en række
forskellige workshop.

Der blev også lidt tid for deltagerne i det nordiske
Global Compact-netværk til at se lidt på de fantastiske omgivelser i Ilulissat. Foto: CSR Greenland.

En af oplægsholderne på det nordiske netværksmøde i Global Compact var Susanne Stormer,
Vice President of Corporate Sustainability fra Novo
Nordisk. Foto: CSR Greenland.
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CSR Greenland faciliterede et af de bedste møder
afholdt i det nordiske netværk, mente en af deltagerne, Claus Teilmann Petersen, Vice President Group
CSR fra Pandora. Foto: CSR Greenland.

F A K T A

Det nordiske netværk består af mere end 200
virksomheder og organisationer, og netværket
holder to årlige møder med oplæg, erfaringsudveksling, workshops m.m.
De halvårlige møder arrangeres på skift af
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og
Grønland.
Mødet i april 2016 var det første nordiske netværksmøde, arrangeret af CSR Greenland.
CSR Greenlands sekretariatsleder Lotte Frank
Kirkegaard er national koordinator og medlem
af styregruppen for det nordiske netværk.

"Med det velvalgte tema - "Partnership for
Sustainability" - stillede Grønland skarpt
på både nødvendigheden af og fordelene ved at løfte i fællesskab. Bæredygtighedsdagsordenen er kompleks og kun
ved at samle viden og ressourcer fra alle
interessenter kan vi skabe resultater og de
nødvendige fremskridt. Primus motor for
forårets møde i Ilulissat, CSR Greenland,
faciliterede et af de bedste møder afholdt i
det nordiske netværk og skabte værdifuld
erfaringsudveksling for alle deltagere."
Claus Teilmann Petersen, Vice President
Group Ethics, Pandora
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CSR GREENLAND 2020 - FOR ET BÆREDYGTIGT SAMFUND
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 erhvervslivet og det offentlige. Vi vil være katalysator for samarbejde og innovation.
Vi skal være en platform for inspiration og udvikling af initiativer, der skaber bæredygtig adfærd i hele samfundet.
Strategi: ”CSR Greenland 2020 – for et bæredygtigt samfund”
FN´s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling (SDG’er)er en overordnet ramme for CSR Greenlands
strategi. Vi prioriterer fire strategiske fokusområder med afgørende betydning for det grønlandske samfunds
udvikling: Uddannelse, sundhed, miljø og ansvarlige indkøb.
CSR Greenland fokusområde

CSR Greenland udviklingsmål

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 økonomisk aktivitet
og beskæftigelse i Grønland.

SDG 9, 11, 16, 17
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BESTYRELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for CSR Greenlands
generalforsamling.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nuuk, den 13. marts 2017

Bestyrelse

Brian Buus Pedersen			
formand

Martin Kviesgaard			

Henrik Leth

Susanne Christensen			Julia Pars				Mikael Thinghuus

Michael Højgaard			Michael Pedersen			Dora Drechsel
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter kontingenter, fondsmidler, tilskud og andre projektrelaterede indtægter som indregnes i det regnskabsår indtægterne
vedrører.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af
en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt
sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens
personale.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen
som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet 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 balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med
at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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 forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter
måles til kostpris.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 2016
Resultatopgørelse for 2016:
2016

2015

kr.

t.kr.

Nettoomsætning

1.920.163

2.279

Andre eksterne omkostninger

(824.694)

(796)

Personaleomkostninger

(1.071.487)

(1.455)

Driftsresultat

23.982

28

Årets resultat

23.982

28

3.982

28

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
Henlagt til andre reserve
			

20.000

0

23.982

28

12.800

148

Balance pr. 31.12.2016
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter

641

22

13.441

170

Likvide beholdninger

445.339

302

Omsætningsaktiver

458.780

472

Aktiver

458.780

472

Kapitalindestående primo

124.588

96

Tilgodehavender

Øvrige reserver

20.000

0

3.982

124

148.570

124

14.889

26

2.315

0

Anden gæld

293.006

322

Kortfristede gældsforpligtelser

310.210

348

Gældsforpligtelser

310.210

348

Passiver

458.780

472

Overført overskud og underskud
Egenkapital
Kortfristet del af bankgæld
Leverandørgæld

Årsregnskabet for 2016 viser et lille overskud på 24 t. kr. mod et budgetteret underskud på 123 t. kr., hvilket
giver en afvigelse på 147 t. kr. Afvigelsen fremkommer dels på baggrund af, at vi har udskudt aktiviteter til
2017 dels på grund af regulerede feriepengeforpligtelser. Af overskuddet overfører vi 20 t. kr. til reserver.
Det fulde regnskab er godkendt på CSR Greenlands generalforsamling i marts 2017 og kan downloades fra
CSR Greenlands hjemmeside eller rekvireres ved at sende en mail til foreningen på csr@csr.gl
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