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Samfundsansvar skaber 
positiv forandring
I Grønland har virksomheder i mange år arbejdet med samfundsansvar, også 
kaldt corporate social responsibility (CSR) . Begrebet er relativt nyt, men har for 
alvor fået fodfæste de seneste tre år, hvor en stribe af grønlandske virksomhe-
der sammen med Grønlands Arbejdsgiverforening har drevet CSR Greenland .  
Men langt inden da har virksomheder haft fokus på medarbejdertrivsel, rum-
melighed og socialt engagement . Det nye er, at virksomhederne i stigende 
grad arbejder systematisk og struktureret med temaerne og indgår i strategi-
ske samarbejder både med hinanden, med myndigheder og NGO’er . 

Når der arbejdes med samfundsansvar systematisk, synligt, strategisk og mål-
bart sikrer vi, at indsatsen fokuseres på de mest væsentlige områder, og at 
initiativerne får fodfæste og forankres .  Det har en lang række fordele både 
for virksomhederne og samfundet, der er gensidigt afhængige af hinanden . 

Gennem CSR Greenland har grønlandske virksomheder arbejdet med part-
nerskaber på nationalt niveau i Forum for Samfundsansvar, hvor det tidligere 
Naalakkersuisut og virksomhederne satte fokus på samarbejdsflader mellem 
det offentlige og private. Det har båret flotte resultater på sundheds- og miljø-
området, og det har højnet den generelle opmærksomhed på virksomheder-
nes rolle i at udvikle samfundet . Nu er tiden kommet til at sikre, at denne ud-
vikling ikke blot centrerer sig i Nuuk, men at vi udnytter potentialet i at arbejde 
med CSR rundt om i landets kommuner .

I denne publikation kan du læse en stribe af eksempler på, hvordan sydgrøn-
landske virksomheder arbejder med bæredygtighed . Eksemplerne viser noget 
om, hvilke udfordringer, der trænger sig på i syd, og de giver samtidigt inspi-
ration til, hvordan virksomhederne via samarbejde kan være med til at løse 
dem . 

På grund af vores lands størrelse og befolkningsspredning er vi et samfund, der 
har brug for alle gode kræfter . Et rummeligt arbejdsmarked er derfor et væ-
sentligt CSR-tema, hvilket vi også ser i de udvalgte eksempler. Derfor finder du 
på side 12 anbefalinger til, hvordan man kan skabe inklusion på arbejdsplad-
sen, og på side 13 får du en guide til, hvordan virksomheden selv kickstarter sin 
CSR på 2 dage .

Rigtig god læselyst!

Brian Buus Pedersen, Martin Kviesgaard, Henrik Leth,  
Michael Binzer, Susanne Christensen og Jens Andersen.
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Hvad er ’CSR’?
CSR – corporate social responsibility – er virksomheders frivillige arbejde med 
sociale, etiske, miljø- og klimamæssige forhold . Det vil sige aktiviteter, der 
ligger ud over lovgivningen . Det er altså ikke CSR blot at overholde lovgiv-
ningen . På dansk kaldes CSR ofte virksomheders samfundsansvar . Beteg-
nelsen indikerer, at CSR dækker over meget andet end socialt ansvar, og 
i dag handler det om virksomheders rolle i en bæredygtig udvikling i bred 
forstand .

Der findes forskellige definitioner af samfundsansvar. 
 Nogle centrale elementer er:

• At skabe fælles og langsigtet værdi for 
virksomheden og samfundet og minimere de 
skadelige effekter ved den forretning, man driver .

• Virksomhedens frivillige indsats på de 
miljømæssige, sociale og etiske områder .

• At virksomheden er lydhør over for sine 
interessenters krav og forventninger .

• At virksomheden er åben og transparent i forhold 
til sin CSR-indsats .

CSR vinder hastigt frem i Grønland og i resten af verden . I Skandinavien har 
flere virksomheder arbejdet med området i mange år. England er måske 
det sted, hvor udviklingen er kommet længst, men også i Europa, Kina, Rus-
land og Brasilien bliver CSR i stigende grad taget alvorligt af virksomheder 
– fordi det handler om at styrke sin forretning samtidig med man bidrager 
positivt til samfundet .

I denne publikation bruger vi begrebet samfundsansvar og forkortelsen CSR 
af det engelske begreb i den samme betydning .
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Gang i CSR-indsatsen i 
Sydgrønland
Denne publikation viser fire gode eksempler på, hvordan sydgrønlandske 
virksomheder arbejder med samfundsansvar . I håndsværksvirksomheden 
Smedegården Narsaq er der fokus på, at revalidender med rette omtanke 
og indretning sagtens kan genoptage arbejdslivet . Hos entreprenøren LNS 
Greenland A/S (LNS Greenland) handler det om at sikre, at unge menne-
sker kommer i arbejde og får en fair chance . Samtidigt har LNS Greenland 
sat ind med en pro-aktiv affaldshåndtering, fordi kommunen endnu ikke 
løfter opgaven helt . Fiskeriselskabet Arctic Prime Production arbejder med 
lokalsamfundet for at sikre sig, at unge mennesker kommer i arbejde, før 
de taber troen på behovet for deres gode kræfter . Gæstefarmen Ipiutaq 
skaber innovative miljøløsninger og genbrug, der forgrener sig til andre fåre-
hold i området, og gæstes af turister fra resten af landet og andre egne af 
verden .

Samarbejde er et nøgleord i hvert af disse tilfælde . Overordnet kan man 
sige, at der tegner sig to temaer, der handler om det rummelige arbejds-
marked og fælles miljøudfordringer .

Det rummelige arbejdsmarked og inklusion af den enkelte medarbejder i 
virksomheden er uløseligt forbundet . Udfordringen er at sikre incitaments-
strukturen for alle de involverede parter . Medarbejderen skal gerne have 
en økonomisk fordel i eksempelvis at overgå fra førtidspension til at arbejde . 
Ligeledes skal det ekstraarbejde, som det kræver at inkludere medarbejde-
ren på en arbejdsplads, belønnes . Endeligt må kommunen se fordelen i at 
en borger på førtidspension kommer ind på arbejdsmarkedet . Fra arbejds-
markeds-forvaltningens perspektiv bliver det let et spørgsmål om at flytte 
udgifter fra én kasse til en anden . Et nærmere syn viser dog overbevisende, 
at inklusion på alle leder og kanter skaber værdi .

I miljøspørgsmålet handler samarbejdet om at sikre fremdrift ved brug af de 
innovative løsninger, som opstår lokalt, og som fungerer trods vanskelig in-
frastruktur . Selvom vi ikke kan klare alle udfordringer på én gang, er der god 
grund til at tage ved lære af eksemplerne bragt her, hvor affald minimeres, 
sorteres og deponeres så hensigtsmæssigt som muligt . .
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Rette tempo giver 
gode medarbejdere 
Smedegården Narsaq drives afJim Pedersen, hvis historie ligner så mange 
andres – han kom til Narsaq i 1975 som VVS’er, men har siden udvidet sin 
forretning med tømre- og malerarbejde . Jim Pedersen har i øjeblikket fem 
ansatte, hvoraf to er fantastiske eksempler på inklusion i en virksomhed . De 
to medarbejdere har begge haft t en hjerneblødning og været på førtids-
pension . Men blandt andet gennem et stærkt samarbejde med kommunen 
får de nu ikke længere førtidspension, men er ansat i et regulært flex-job. 

Det er klart, at medarbejderen selv skal være indstillet på denne løsning . 
Men hvis vedkommende er det, er det en win-win situation for alle . Kommu-
nen sparer en førtidspension og får skatteindtægt, medarbejderen får ca . 
4 .000 kr . mere om måneden, og lønkompensationen gør det nemmere for 
virksomheden at få det til at løbe rundt; 

”Smedegården Narsaq har ikke så meget arbejde, så hvis jeg sørger for, 
at det arbejde, som jeg tager ind, passer til mine folk og får afstemt med 
kunden, at der ikke må være nogen stram deadline, giver det rigtig god 
mening for virksomheden”, fortæller Jim Pedersen .  Begge Jim Pedersens 
ansatte er startet med en ordning, hvor kommunen giver et løntilskud på 80 
%, som løbende nedsættes til 50 % .

Denne løsning fungerer, fordi Smedegården får en medarbejder, som er 
glad for at lave noget og får løn for sit arbejde . Virksomheden har den rum-
melighed, der skal til for at inkludere medarbejdere, både ved at Smede-
gården ikke tager opgaver med ”for højt tempo”, og Jim Pedersen får sine 
medarbejdere til at føle sig som en del af familien gennem en direkte og 
ordentlig kommunikation . Derved får han meget loyale, pligtopfyldende og 
ædruelige medarbejdere, der gør jobbet efter bedste evne og med stor 
tilfredshed .

Jim Pedersen taler med medarbejderne på deres egne præmisser . Han 
kender medarbejderens særlige behov og tilpasser arbejdet og arbejdsfor-
men efter det . Eksempelvis skal den ene medarbejder blot have en opgave 
ad gangen . Når opgaven er løst, ringer han til Jim Pedersen og spørger, 
hvad han nu skal lave . Den anden medarbejders behov er faste rammer 
med opgaver på bestemte tidspunkter, fordi det giver ham tryghed . Jim 
Pedersen har tilpasset virksomhedens rutiner til at matche disse behov .
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Jim Pedersens gode råd til 
andre, som overvejer at an-
sætte en førtidspensionist: 
•  Husk at medarbejderen 

ikke nødvendigvis kan det 
samme som andre

•  Tag hensyn og 
giv opgaver, som 
medarbejderen kan 
overskue og styre

•  Den ansatte bør ikke have 
opgaver med stramme 
deadlines, fordi der skal 
være plads til de dage, 
hvor helbredet ikke har det 
godt

Vigtigst af alt er respekt . Virk-
somheden skal respektere sin 
medarbejder, ligesom med-
arbejderen skal respektere 
sin arbejdsplads – og kom-
munen skal vise respekt både 
overfor virksomheden og 
medarbejderen . 

Jim Pedersen tager også samfundsansvar på anden vis . Siden den grønlandske 
fødevareproducent Arctic Green Food gik konkurs, er der ikke andre, som tør-
rer grønlandske fødevarer . Jim Pedersen vil imidlertid gerne bidrage til traditio-
nen for grønlandske fødevarer og har derfor etableret et kødtørreri . Jim Peder-
sen har regnet på projektet og vil nu forsøge med en nicheproduktion, hvor der 
tørres lammehjerter og -lever samt moskus- og rensdyrkød . Ikke mindst Brugseni 
har vist stor interesse for projektet og ved at samarbejde med slagteriet i Nar-
saq, vil dyrelægekontrollen kunne foretages i samarbejde med dem . 

Dette er et eksempel på et lokalt initiativ, som involverer grønlandske fødevarer 
og lokal arbejdskraft med henblik på at lave en nicheproduktion af et særligt 
produkt og skabe bæredygtig udvikling .

Vigtig for Jim Pedersen er det dog, at de projekter som han involverer sig i, er 
jordnære projekter som gør en forskel i lokalsamfundet og for det enkelte indi-
vid: ”Jeg griber mulighederne, hvor det gør en forskel for Narsaq”, understreger 
Jim Pedersen . 
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Lokal arbejdskraft  
er det eneste som  
giver mening
LNS Greenland er en entreprenørvirksomhed, som har specialiseret sig i 
efterforskningsaktiviteter i Grønland . Tidligere hed virksomheden GMS men 
med udsigt til, at næste skridt for mineindustrien i Grønland ville blive mi-
nedrift, indgik GMS partnerskab med det gamle familieejede nordnorske 
selskab LNS . LNS lader LNS Greenland A/S køre driften selv – virksomheden 
ser derfor sig selv lige så lokal, som den altid har været, på trods af det 
nordnorske ejerskab .

LNS Greenland har for tiden 65-70 personer ansat, men har haft op til 120 
folk ansat i travle perioder . Moderselskabet arbejder med CSR, og heldigvis 
passer LNS’ CSR-politik godt med, hvad virksomheden altid har gjort i Grøn-
land: Involvering i det lokalsamfund, hvor de er . Dette tæller ikke mindst 
inklusion af medarbejdere i virksomheden: 

”Det vigtigste er, at alle medarbejdere bliver behandlet lige – uanset om de 
er revalidender, unge i jobtræning eller praktikanter”, understreger Rasmus 
Rasmussen, direktør i LNS Greenland . Virksomheden tager derfor ikke revali-
dender ind, hvis der ikke er plads eller arbejde til pågældende: ”Der kom-
mer ikke noget godt ud af at sætte folk til at feje, fordi der ikke er andet 
arbejde . Den eneste måde, en medarbejder kan blive en del af virksom-
heden og arbejdsmarkedet i det hele taget, er ved at arbejde på samme 
vilkår som alle andre . Det giver stolthed hos den enkelte og respekt hos de 
andre .  Så længe man passer sit arbejde, bliver man betragtet som lige-
værdige af resten af medarbejderne” er Rasmus Rasmussens erfaring . 

Dog er han opmærksom på, at der kan være behov for at gå lidt tæt-
tere på revalidenderne og give dem mulighed for at åbne op og tale om 
familieforhold, forældre, boligforhold og andet personligt . Det er Rasmus 
Rasmussens erfaring, at hvis han giver de ansatte en oplevelse af, at han 
gør noget for dem, giver det de ansatte lyst til at give noget tilbage, og der 
opbygges en gensidig loyalitet . 

I LNS Greenland bygger tilgangen til inklusion meget på gensidighed . Det 
vil sige, at når LNS Greenland stiller et godt job til rådighed med gode vilkår, 
tillader det dem tilsvarende at stille krav til den ansatte . Hvis den ansatte er 
ustabil eller ikke passer sit arbejde, bliver vedkommende bedt om at tænke 
over, hvad hun eller han vil . Tilsvarende er der fuldstændig nul-tolerance 
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overfor alkohol . Det ved alle, og 
det er betingelsen for at arbejde i 
LNS Greenland . 

Det er vigtigt for LNS Greenland, 
at de inkluderede ikke behandles 
anderledes end virksomhedens 
øvrige medarbejdere . Selvom de 
måtte få løntilskud fra kommunen, 
gøres der meget ud af ikke at 
betragte det som et ”tilskudsjob” . 
Derfor fremgår det heller ikke af 
lønsedlen, om virksomheden får 
tilskud fra kommunen . 

LNS Greenland benytter udeluk-
kende lokale medarbejdere . Det 
giver god mening, fordi omkost-
ningerne er mindre, og virksom-
heden forankres bedre i lokalsam-
fundet . 
Dette resulterer i meget lav med-
arbejderomsætning; ”Hvis mine 

medarbejdere vil prøve noget andet, holder jeg dem ikke tilbage . Ofte 
kommer de faktisk tilbage, fordi det i sidste ende ikke er lønnen, der afgør, 
om folk bliver”, fortæller Rasmus Rasmussen . Tilsvarende bruger LNS Green-
land lokale underentreprenører, hvor de kan . De ved alt for godt, hvad det 
betyder for både dem og underentreprenøren . På samme måde forsøger 
de at købe lokalt, hvor de kan . Både fordi det bliver billigst men også af 
hensyn til lokalsamfundets overlevelse i det lange løb . 

Hvis kommunen ikke har infrastrukturen på plads – må vi selv
Hos LNS Greenland tages miljøansvar alvorligt, og når kommunen har 
udfordringer med en samlet affaldsplan, tager LNS Greenland sine egne 
foranstaltninger for at behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt . De pakker 
derfor deres eget miljøfarlige affald og sender det til Danmark . Derudover 
har de opstillet et fyr til spildolie, så spildet bruges fornuftigt . Virksomheden 
er også certificeret til at pakke skrot. Med de nuværende skrotpriser løber 
det rundt . 

LNS Greenland samarbejder med kommunen hvor det kan lade sig gøre og 
giver mening . Men LNS Greenland er selv meget proaktive i håndtering af 
affald og tager selv ansvar for at løse problemerne undervejs . 
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Tæt på lokal samfundet 
på flere niveauer
Arctic Prime Production (APP) består af flere selskaber og drives af det 
færøske ægtepar, Ragnhild og Marcus Jacobsen . Men APP er en grøn-
landsk virksomhed, som både er forankret og involveret i Sydgrønlands og 
Østgrønlands lokalsamfund .

Især fiskefabrikken i Nanortalik gør en forskel i lokalsamfundet, og APP 
betragter det som et samfundsansvar at føre den videre, selvom den ikke 
er rentabel. Det vil være langt mere rentabelt at ordne fiskene direkte på 
havet – men APP fastholder alligevel, at det giver mening at opretholde 
landanlægget . For at kunne klare et underskud i den del af virksomheden, 
er det til gengæld nødvendigt, at en anden del af virksomheden giver 
overskud, så fiskefabrikken kan fungere som en langsigtet investering. 

APP kan se, at de har en mulighed for at spille en for især unge i arbejds-
træning: ”Når de unge starter direkte efter endt skolegang, har vi mulighed 
for at påvirke dem positivt inden de eventuelt måtte komme ud i arbejdsløs-
hed med de dårlige påvirkninger dette giver”, fortæller Ragnhild Jacobsen . 
Også kommunen er interesseret i, at de undgår at komme ind i en dårlig 
spiral med arbejdsløshed og mistet tro på, at der er brug for dem . 

Derved er APP med til at skabe arbejdspladser i Sydgrønland . Vel at mærke 
arbejdspladser, som meget bevidst besættes med lokal arbejdskraft, endda 
selvom det kan have sine udfordringer, fordi Sydgrønland har været plaget 
af arbejdsløshed så længe og ikke har samme tradition for fiskeri som andre 
dele af landet . På den måde bliver APP en virksomhed med stærk tilknyt-
ning til lokalsamfundet .

Ragnhild Jacobsen understreger, at CSR ikke må handle om pral af virk-
somhedens indsats . Det er en måde at sætte ord på, hvad der er rigtigt 
at gøre, og det bruger APP til at have en tæt dialog med lokalsamfundet . 
Derfor er APP også lydhøre overfor at ændre deres arbejdsgange, så det 
kommer lokalsamfundet til gavn . Eksempelvis var det tidligere kutyme, at de 
ved losning af fisk smed fiskehovederne ud. Men eftersom der i lokalbefolk-
ningen er efterspørgsel på fiskehoveder, blev denne procedure ændret, så 
fiskehovederne blev lagt i kar til fri afhentning, hvilket har skabt stor glæde 
og begejstring .

På fabrikken i Qaqortoq har APP også taget imod en del revalidender . 
Revalidenderne optager ikke almindelige arbejdspladser, men ordningen 
bruges til at sluse folk, der ellers var holdt ude, ind på arbejdsmarkedet . For 
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APP er medarbejdernes væsentligste kvalifikation pålidelighed og stabilitet. 
Revalidend-ordningen med kommunens tilskud giver netop tid og mulighed 
for at undersøge, om disse kvalifikationer er til stede, uden at virksomhe-
den må påtage sig udskriften til en fuld løn . I denne proces er det vigtigt, 
at kommunen forstår virksomhedens situation, og at revalidering ikke blot 
bruges til at ændre de arbejdsløses status .

De gennemgående temaer for APPs håndtering af deres ansatte er per-
sonligt engagement, respekt, ligebehandling og konsekvens . Måske er det 
netop derfor, at mange revalidender og unge går i arbejdstræning igen-
nem med stor succes . 

APP tager også højde for, hvad der betyder noget for de ansatte . Det kun-
ne være en aftale om et godt dagligt måltid, som efterfølgende bliver truk-
ket i lønnen . Især for de unges vedkommende oplever APP, at rollemodeller 
og især skipper får en vigtig rolle . Skipper bliver for mange af de unge som 
en slags far, som de ser op til, har respekt for men samtidig ikke er bange for . 
Netop det gør en stor forskel for de unge og giver dem mod på at udvikle 
og ikke mindst uddanne sig .

APP ser det at arbejde med samfundsansvar som noget, der foregår på 
flere niveauer, og som vil kunne forbedres efterhånden som det sker mere 
bevidst . Udgangspunktet for APP er, at de tager samfundsvar, fordi det er 
det rigtige at gøre, men Ragnhild Jacobsen tager afstand fra enhver form 
for pral eller promovering . Ved at arbejde bevidst med samfundsansvar får 
de mulighed for at sætte ord på, hvad virksomheden gør og hvorfor . Samti-
dig er de bevidste om, at en mere systematisk tilgang kunne gøre indsatsen 
mere strategisk og sammenhængende . 

APP er overbevist om, at de fortsat vil tage samfundsansvar, fordi de ønsker 
at være en lokal virksomhed med stærk tilknytning til lokalmiljøet . Men de 
sigter på at gøre det mere bevidst og strategisk med tiden . Netop den til-
gang til lokalbefolkning og nærmiljøet bliver afgørende for at sikre arbejds-
pladser og produktion i ydre områder . 



14

Ipiutaq Guest Farm
40 minutters sejlads fra Narsaq driver Kalista Poulsen og Agathe Devisme et 
gennemført gæstgiveri og landbrug på Ipiutaq Guest Farm – enkelt, lokalt 
og innovativt . Ipiutaq er både en klassisk fårefarm og en lille miljøperle, som 
turister gæster, og som internationale medier skriver om flere gange om 
året .

Her kan man opleve, hvordan sydgrønlandsk bæredygtighed kan tage sig 
ud . Siden 2005 har Ipiutaq Guest Farm haft et gennemgående fokus på 
miljø og ren energi hele vejen igennem . Agathe, som er fra Sydfrankrig, la-
ver gourmetmad af de traditionelle lokale råvarer i en variation, der får det 
bedste frem af det franske og grønlandske køkken .

Der er lagt en stor indsats i at rydde op på jorden – der nu er sorteret til bort-
skaffelse, genbrug og sikker deponering .

Der er også inspiration at hente for både husholdninger og for større virk-
somheder, hoteller og turismeindustrier . Således er der installeret solcelle-
paneler for at reducere forbruget af diesel, som er både miljøskadeligt og 
omkostningstungt . Dette har reduceret dieselforbruget til halvdelen i som-
merhalvåret, og der er indkøbt en vindmølle . Investeringerne i grøn energi 
blev lavet på baggrund af modtagelsen af GrønlandsBANKENs fondsmidler 
på 50 .000 kr . I 2010 modtog Ipiutaq guest farm senere bankens iværksætter-
pris for den kreative udnyttelse af mulighederne, og samme år fik de Brug-
senis pris for udvikling af grønlandske fødevarer .

Alt husholdningsaffald sorteres i metal, glas, pap og organisk materiale . 
Glas og metal mases og knuses og graves herefter ned, hvilket er den mest 
bæredygtige måde at håndtere denne type affald, når der ikke er flere 
muligheder for genbrug . Alt organisk materiale bruges som kompost eller til 
dyrefoder . Pap bruges til en række forskellige ting i det daglige arbejde . Ind-
satsen har mere end halveret det affald, som brændes af, og restproduktet 
efter afbrænding er stort set ikke-eksisterende .
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2-dages kickstart  
på virksomhedens 
CSR-indsats
Når den lille eller mellemstore virk-
somhed har besluttet sig for at gå 
fra enkelte aktiviteter af lidt tilfældig 
karakter til en mere struktureret og 
strategisk tilgang til samfundsan-
svar, er det en fordel med en enkel 
proces, der både kommer hurtigt 
i gang, og som kan håndteres i en 
travl hverdag .

1.  FORBERED  
(GERNE PÅ EN DAG)

DIREKTØREN diskuterer med andre i 
ledergruppen eller overvejer selv:
• Hvad skal formålet og 

målsætningerne med 
samfundsansvarsindsatsen være?

• Hvem skal indsatsen rette sig 
imod – er det for medarbejderne, 
kunder, myndigheder eller andre?

• Hvor meget tid og hvilke 
ressourcer må bruges på at 
arbejde med samfundsansvar?

DIREKTØREN samler medarbejderne 
eller udvalgte medarbejdere til en 
diskussion af:
• Hvilke aktiviteter inden for 

samfundsansvar har vi i dag?
• Hvad får vi ud af det?
•  Hvilke aktiviteter ville I som 

medarbejdere synes var særligt 
relevante og vigtige?

• Hvad passer godt til 
virksomhedens kultur og 
kernekompetencer?

EN ELLER FLERE REPRÆSENTANTER FRA 
VIRKSOMHEDEN inviterer de væsent-
ligste interessenter (kunder, myndig-
heder, samarbejdspartnere) ind til 
en kop kaffe og en uformel snak:
• Hvad ser I er relevant for en 

virksomhed som os at arbejde 
med inden for samfundsansvar?

• Hvilke krav og forventninger har I 
til os?

• Er der oplagte samarbejdsflader 
eller projekter, vi kunne løse 
sammen?

HUSK AT forberedelsesfasen er åben 
– vær lydhør over for nye idéer og 
sortér bagefter

2.  KOM I GANG  
(GERNE PÅ EN DAG)

DIREKTØREN ELLER LEDERGRUPPEN 
mødes for at diskutere det input, 
der er kommet dagen før, og tager 
stilling – enten alene eller sammen 
med medarbejderne – til:
• Hvilke(t) indsatsområde(r) er 

vigtigst for os, og hvad ville vi få 
mest ud af at arbejde med?

• Hvad brænder vi mest for at gøre 
– og hvor ville vi gøre den største 
forskel?

• Udpeg en ansvarlig for arbejdet

DEN ANSVARLIGE får til opgave at 
lave et udkast til en CSR-politik, al-
ternativt en beskrivelse af virksomhe-
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dens CSR-indsats og en handleplan 
med en beskrivelse af hvem der gør 
hvad hvornår .

DIREKTØREN OG LEDERGRUPPEN 
godkender politik/ beskrivelse, og 
aftaler hvordan og hvornår, der skal 
følges op på indsatsen .

HUSK AT tænke enkelt, tæt på for-
retningen og i trin . Ikke det hele kan 
nås på en gang i virksomhedens 
dagligdag på en realistisk måde . 
Hvis det er én dag om året, hvor I 
laver en fælles indsats, så planlæg 
det konkret allerede fra start, så det 
er mere end bare en idé .

3.  FORTÆL (GERNE  
INDENFOR DEN FØRSTE UGE 
EFTER BESLUTNINGEN)

MEDABREJDERNE involveres i at få 
lavet politik/ beskrivelse færdig og 
’rigtig’ . Aftal et sted, hvor den er 
tilgængelig for medarbejderne – op-
slagstavle, håndbog, intranet eller 
lignende .

DEN ANSVARLIGE sørger for at få 
lagt politik/ beskrivelse på hjemmesi-
den og overvejer samtidigt, hvordan 
der kan kommunikeres ellers – måske 
i en folder som led i virksomhedens 
generelle præsentation til kunder og 
samarbejdspartnere . 

DIREKTØREN OG LEDERGRUPPEN skal 
finde en god måde at fortælle om 
virksomhedens indsats på, som er 
klar og let at formidle kort og præ-
cist, så andre forstår, hvad I gør og 
vil .

HUSK AT de vigtigste interessen-
ter skal kende til jeres indsats, og 
både ledelsen og medarbejderne 
skal kunne fortælle om det klart og 
tydeligt . Ensret handlinger og kom-
munikation – husk at vise konkrete 
handlinger og ikke bare ord .

4.  EVALUÈR (GERNE  
EFTER 6 MÅNEDER)

MEDARBEJDERNE involveres i en eva-
luering af indsatsen
• Er handleplanen fulgt, og har vi 

opnået de resultater, vi har sat os 
for?

• Hvad har fungeret/  
ikke fungeret?

• Skal vi forsætte ad samme spor, 
eller skal vi gøre mere/ mindre/ 
noget andet?

• Er vi klar til at tage næste skridt?

SØRG for at indsatsen giver mening 
for medarbejderne og ledelse – og 
vær ikke bange for at stoppe indsat-
ser, der ikke giver mening eller ikke 
lever op til jeres forventninger .
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Anbefalinger til inklusion  
på arbejds pladsen
Til de virksomheder, som overvejer at inklu-
dere medarbejdere med nedsat fysisk eller 
psykisk arbejdsevne, eller for de virksomhe-
der, som allerede har arbejdet med inklu-
sion, er her nogle anbefalinger fra virksom-
hederne i Sydgrønland . 

Gør hele arbejdspladsen  
klar til inklusion
Det handler om rummelighed og et per-
sonligt engagement, når man ønsker at 
inkludere en medarbejder med nedsat 
arbejdsevne . 
• Tænk over, hvorfor det giver mening 

for virksomheden . Afdæk fordele og 
ulemper ved inklusionen . 

• Afklar, om virksomheden har ressourcer 
og opgaver til at tage ekstra personale . 

• Vær opmærksom på og tag i den 
daglige ledelse højde for, at inklusion 
kan påvirke de øvrige medarbejderes 
hverdag og vilkår . 

Selve inklusionen af medarbejderen
Det er vigtigt at inddrage de nærmeste 
kollegaer til medarbejderen med nedsat ar-
bejdsevne i processen så tidligt som muligt . 
Det skal være klart, hvilke opgaver medar-
bejderen skal udføre, og der skal findes en 
balance mellem evner og jobkrav . Husk at 
behandle medarbejderen på lige fod med 
de øvrige medarbejdere . 
• Involver relevante medarbejdere så 

tidligt som muligt . Det giver ejerskab og 
det bedste grundlag for alle involverede . 
Beslut hvem der skal være den primære 
kontaktperson .

• Lav en forventningsafstemning med 
medarbejderen om, hvad der forventes 
af vedkommende .  Indgå klare og 
tydelige aftaler om, hvilke opgaver 
medarbejderen skal varetage . 

• Vær åben og realistisk om muligheder 
og begrænsning i evner . Fokuser 
på medarbejderens styrker og 
kompetencer . 

• Husk at medarbejderen kan få det både 
bedre og dårligere undervejs, så giv 
mulighed for at arbejdet kan tilpasses 
efter dialog med medarbejderen . 

• Sørg for, at medarbejderen føler sig som 
en del af virksomheden på lige fod med 
sine kolleger

• Husk løbende tilpasning og opfølgning
• Inklusion kan have betydning for 

de øvrige medarbejdere . Det er 
derfor vigtigt, at der løbende sker 
tilpasning og opfølgning . Både af 
hensyn til medarbejderen med nedsat 
arbejdsevne men også af hensyn til 
samspillet med de øvrige kollegaer . 

• Tal åbent om, hvad inklusionen betyder 
for arbejdsvilkår og stemningen på 
arbejdspladsen . Både i forhold til 
ulemper og fordele som eksempelvis et 
beriget arbejdsmiljø med øget tolerance 
og respekt .

• Husk at afsætte ressourcer til tilpasning 
og opfølgning i tæt samarbejde med 
alle relevante parter, så I tilsammen 
opsamler læring til fremtidig inklusion . 

Man kan læse mere i Arbejdstilsynets pjece 
”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Når kollegaer 
skal inkluderes på arbejdspladsen” (se ar-
bejdstilsynet .dk)
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Hvis du vil vide mere om CSR og hvordan du kan  
arbejde med CSR, er du velkommen til at kontakte:
CSR Greenland, Projektleder Lotte Frank Kirkegaard
Mail: csr@csr .gl, telefon: 58 37 77


