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CSR Greenland har i 2014 arbejdet med stærkt fo-
kus på de væsentligste temaer. I årsrapporten for 
2013 skitserede CSR Greenland de mange målsæt-
ninger, der skulle indfries i 2014. Afsnittet ”Aktiviteter 
og resultater i 2014” skildrer, hvordan det er gået.

CSR Greenland er klar til fremtidens udfordringer. Vi 
har øget aktiviteterne for medlemmer og offentlig-
hed markant. Vi har styrket en stribe projekter og 
partnerskaber. 

Vi er kommet tættere på presse og offentlighed 
og har opnået større synlighed i medierne med 
en øget kommunikation om vores aktiviteter og 
resultater. Men også medlemsvirksomhederne er 
kommet tættere på hinanden med projekter og 
partnerskaber. 

FN’s Global Compacts 10 principper om men-
neske- og arbejdstagerrettigheder er omdrej-
ningspunktet for CSR Greenlands arbejde, og 
efterhånden har flere grønlandske virksomheder 
og NGO’er tilsluttet sig det verdensomspændende 
initiativ. Grønlandske virksomheder har i 2014 del-
taget i Global Compacts nordiske netværksmøder 
i Stockholm og Oslo. CSR Greenland fungerer som 

koordinator for Grønland, og Royal Arctic Line er 
de grønlandske virksomheders repræsentant i Glo-
bal Compacts Nordic Networks styregruppe.

Mange grønlandske virksomheder og deres med-
arbejdere gør allerede en fantastisk indsats for at 
omsætte begrebet ”bæredygtighed” i konkrete 
handlinger, som gør Grønland til et endnu bedre 
samfund at bo i. De gode historier skal vi have ud 
til flere, så vi kan skabe endnu mere begejstring og 
endnu flere idéer om, hvordan vi i fællesskab kan 
skabe flere resultater.

Hvis vi skal opsummere hele idéen omkring virk-
somhedernes samfundsansvar, så er det nok, at 
CSR helt sikkert er kommet for at blive. Virksom-
hederne har gennem deres adfærd en kolossal 
påvirkning på deres omgivelser, og som handler 
om meget mere end virksomhedernes egne øko-
nomiske resultater. CSR handler om et helhedssyn, 
om at respekt og ansvarsfølelse for samfundet og 
miljøet skal være en integreret del af det, virksom-
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hederne laver. Og så handler det om, at udøvelse 
af samfundsansvar skaber gladere medarbejdere, 
tiltrækker flere kunder og dermed også investorer, 
der tør tro på virksomhederne.

Ud over den indsats, som virksomhederne og CSR 
Greenland selv præsterer, er der grund til at frem-
hæve en særlig styrke i det vi kalder den grøn-
landske model, nemlig samarbejdet med både 
samfundets frivillige organisationer og det offent-
lige. Sidstnævnte er i forskellige former sket i Forum 
for Samfundsansvar, hvor CSR Greenland sammen 
med Naalakkersuisut og kommuner indgår part-
nerskabsaftaler for at samles om de fælles udfor-
dringer, som Grønland står over for i dag. Idéen 
er ganske enkelt, at hvis vi hjælper hinanden og 
samarbejder kan vi gøre CSR-indsatsen endnu 
mere slagkraftig.

CSR Greenlands bestyrelse kan konstatere, at 
arbejdet med CSR er blevet stærkt forankret i 
mange virksomheders måder at drive forretning 

på. Det skal både vedligeholdes og udvikles, og 
vi er overbeviste om, at der er endnu flere områ-
der, hvor CSR Greenland kan indgå perspektivrige 
partnerskabsaftaler med både det offentlige og 
de frivillige organisationer. 

Derfor har vi udfoldet vores vision til et styrket fokus 
på det at løfte i flok;

”CSR Greenland går foran for at skabe en socialt, 
økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling i 
Grønland gennem fokus på virksomhedernes sam-
fundsansvar og gennem innovative partnerskaber 
mellem det offentlige, det private og civilsam-
fund”.

God læselyst!

Deltagere ved CSR-kursus i Ilulissat 2014.
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INDSATSOMRÅDER,  
MÅL OG RESULTATER I 2014
Bestyrelsen ønskede i 2014; 
• At forblive relevant som netværksforum 

for virksomhederne, styrke indsatsen over 
for medlemmerne og forsat drive på 
implementeringen af CSR i virksomhederne

• At udbygge samarbejdet med det offentlige 
og civilsamfundsorganisationerne for at finde 
fælles løsninger og have en åben dialog

• At skabe nye, transformative partnerskaber 
inden for organisationens kerneområder 

• At være agendasættende og drive en positiv 
forandring i samfundet

• At understøtte ovenstående med en proaktiv 
kommunikationsstrategi

Indsatsområder
Bestyrelsen prioriterede i 2014 følgende indsatsom-
råder med dertil hørende forventninger;

Medlemsvirksomheder
• Øget fokus på medlemmernes interesser og 

behov i forhold til at få implementeret CSR i 
deres virksomheder

• Styrkelse af netværksmøder gennem udvikling 
af nyt workshopformat

• Gode og relevante projekter som 
virksomhederne kan og vil deltage i, f.eks. på 
uddannelses- og sundhedsområdet

• Synlighed af medlemsvirksomhedernes indsats 
gennem kommunikation på csr.gl

• Løbende dialog og sparring mellem CSR 
Greenlands sekretariat og medlemmerne

• Sekretariatet skal understøtte og 
supportere medlemmerne i brug af 
rapporteringsplatformen

Forum for Samfundsansvar
• Forsat opfølgning på dialogen med selvstyret 

• Fortsat samarbejde med konkrete løsninger/
oplæg/projekter 

• Kommunale partnerskaber udvikles videre 

Partnerskaber
• Sundhedspartnerskab fastholdes og udvikles – 

revitaliseres og kommunikeres bedre

• Miljøpartnerskab styrkes og udvikles

• Nye partnerskabsmuligheder på uddannelse 
og inklusion afsøges

• Kommunale partnerskaber udvikles hvor muligt

Forandringsagent
CSR Greenland vil være drivende på at sætte en 
ny dagsorden og lede forandringer, når vi har en 
god vinkel herpå
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MÅL OG RESULTATER
Ud fra ovenstående prioriteringer har sekretariatet udviklet en 
handleplan for 2014. Dette er resultaterne for 2014;

MÅL 1: Øget fokus på CSR Greenlands generelle ydelser til 
medlemsvirksomhederne
Medlemsvirksomhederne er CSR Greenlands 
eksistensberettigelse. Derfor har vi i 2014 lavet en 
struktureret indsats for at udvikle og gennemføre 
en ambitiøs handeplan for vores kerneydelser til 
medlemmerne. Vi har med denne indsats kunnet 
tilbyde medlemsvirksomhederne en række sam-
menhængende tilbud, som udspringer af CSR 
Greenlands strategiske fokusområder. 

• Inddragelse af medlemsvirksomhederne i 
udvikling af projekter på uddannelses- og 
beskæftigelsesområdet

• Udvikling af nyt koncept for netværksworkshops 
og gennemførelse af 5 workshops for A- og 
B-netværk med fokus på: ’Inklusion og det 
rummelige arbejdsmarked’, ’Uddannelse 
og kompetenceudvikling’, Strategisk 
sundhedsledelse’, ’CSR-kommunikation’ samt 
’Rapportering’

• Afholdelse af CSR-kurser i Ilulissat, Sisimiut og 
Nuuk med god deltagelse

• Halvårlige CEO-møder med fokus på de 
strategiske fokusområder ’Uddannelse og 
kompetenceudvikling’ og CSR Greenlands 
tænketank ’Forum for samfundsansvar’

• Generalforsamling

• Offentlig CSR-konference med fokus på den 
strategiske indsats ’Inklusion og det rummelige 
arbejdsmarked’

• 4 gå-hjem-møder med fokus på den strategiske 
indsats ’Miljø’

• Ny procedure for nye medlemmer med 
velkomstmail og introduktionsmøde med 
sekretariatet

• Afholdt CSR gå-hjem-møder i Ilulissat og Sisimiut

• Interessent-dialog i Sisimiut og Ilulissat vedr. 
udvikling af uddannelsesprojekt 

• Interview med en række virksomheder i Ilulissat 
og Sisimiut vedr. deres CSR-indsats

• Synliggørelse af medlemmers CSR-indsatser – 
se venligst afsnittet ’Kommunikation’ Support 
til anvendelse af rapporteringsplatformen er 
gennemført ved en systematisk dialog, gennem 
virksomhedsbesøg og tilbud om én-til-én 
træning til alle medlemmer

• Udvikling af rapporteringsplatformen er 
opstartet gennem en medlemsundersøgelse 
med fokus på dens anvendelighed og evt. 
udviklingsmuligheder

MÅL 2: Samarbejdet i Forum for Samfundsansvar videreføres 
Ønsket er at forny partnerskabsaftale med Naalak-
kersuisut fra 2012 om et bredt samarbejde. Dette 
arbejde har været påvirket af to koalitionsskift i 
forbindelse med valgene i 2013 og 2014 og er såle-
des blevet forsinket af behovet for klarlæggelse af 
det ny Naalakkersuisuts politik og prioriteringer. CSR 
Greenland ser således frem til en positiv dialog og 
den mulige dannelse af et partnerskab i 2015. 

• Dialogmøder afholdt med Formanden 
for Naalakkersuisut, borgmesteren i 
Kommuneqarfik Sermersooq, Naalakkersuisoq 
for Natur og Miljø samt økonomidirektøren for 
Qeqqata Kommunia.

• Afholdelse af CEO-arrangement med fokus 
på, hvordan virksomhederne kan være med 
til at bidrage til en bæredygtig udvikling i 
Grønland i relation til Naalakkersuisut à 2014 
koalitionsaftale. 

 ÷ Partnerskabsaftalen med Naalakkersuisut fra 
2012 om et bredt samarbejde for at sikre en 
bæredygtig udvikling er ikke fornyet.
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Mål 3: Nuværende partnerskaber og  
projekter skal drives og styrkes

Sundhed
Partnerskabet med (daværende) Departement 
for Sundhed og Infrastruktur er blevet styrket med 
kvartalsvise møder og en bredere samarbejds-
gruppe for god forankring i de to organisationer 
samt gennemførelse af fælles tiltag. 

• E-magasinet ’Strategisk sundhedsledelse – 
inspiration til grønlandske virksomheder’ er 
udkommet i første udgave. Magasinet og 
særligt inspiration udvikles løbende

• Workshop for medlemsvirksomheder med 
temaet ’Strategisk Sundhedsledelse’ afholdt i 
samarbejde med departementet, Dansk Firma 
Idræts Forbund og CSR Greenland

• Samarbejde i udvikling af departementets 
handleplan for fysisk aktivitet vedrørende 
målet for, ’at alle større arbejdspladser med 
overvejende stillesiddende arbejde sikrer, at 
medarbejderne har mulighed for at være fysisk 
aktive i arbejdstiden’.

• Afholdelse af rygestoprådgiverkursus 

• Forslag til partnerskabsaftale med det 
nye Departement for Sundhed og Nordisk 
samarbejde er udfærdiget og tilsendt 
departementet ultimo 2014. 

• Kontinuerligt fokus på udvikling af tiltag, 
der hører ind under de virksomhedsrettede 
indsatser i selvstyrets handleplan for Inuuneritta 
II gennem kvartalsvise samarbejds- og 
videndelingsmøder.

Miljø
CSR Greenland har i 2014 haft massiv fokus på at 
drive og videreudvikle samt kommunikere om den 
efterhånden velforankrede indsats på miljø, som 
gennemføres i samarbejde med virksomhederne, 
Departement for Miljø og Natur samt flere andre 
offentlige og private interessenter. 

Partnerskabet 
Partnerskabet med (daværende) Departement 
for Miljø og Natur er blevet styrket i 2014 med 
jævnlig dialog og videndeling:

• CSR Greenland har afholdt gå-hjem-
møde i samarbejde med Departement 
for Miljø og Natur med fokus på 
videndeling om virksomhedernes 
udfordringer med kommunernes forskellige 
affaldshåndteringsstruktur

• Departement for Miljø og Natur har 
afholdt gå-hjem-møde med fokus på 
affaldsanlægssektorplanen 2014 og på oplæg 
fra virksomhederne om affaldshåndtering 

 ÷ Partnerskabsaftalen fra 2012 er ikke fornyet.

Projekterne:

Saligaatsoq – Avatangiiserik
I 2014 tog CSR Greenland initiativ til at danne 
miljøgruppen Saligaatsoq – Avatangiiserik. Del-
tagerne er fra KANUKOKA, Kommuneqarfik Ser-
mersooq, (daværende) Departement for Miljø og 
Natur, forbrændingsanlæggene i Kommuneqarfik 
Sermersooq og Qeqqata Kommunia. Der afholdes 
kvartalsvise møder med fokus på fremdrift i un-
derliggende projekter samt videndeling og erfa-
ringsudveksling på tværs af sektorer. Miljøgruppen 
danner rammen om en række miljøprojekter, som 
de enkelte deltagere selv leder samt udvikling af 
fælles projekter: 

• Projektet ’Spar på ressourcerne’ med miljøråd 
til kontormiljøer er udviklet i denne miljøgruppe

• ’Saligaatsoq – oprydningsdagen’ er forankret 
under denne ramme. Se nedenstående

• Projektet ’Clean Greenland – Green 
Companies’ er forankret under denne ramme. 
Se nedenstående

• Saligaatsoq - Avatangiiserik blev nomineret til 
Nordisk Råds natur- og Miljøpris i 2014

Saligaatsoq – oprydningsdagen
Afholdelse af oprydningsdagen Saligaatsoq, som 
har udviklet sig i 2014 til at omfatte langt flere virk-
somheder og medarbejdere end tidligere:

• Godt 450 deltagere fra 30 virksomheder 
samlede knap 30 tons affald i Nuuk

• Der er sket en geografisk udbredelse af 
oprydningsdagen til også at omfatte Sisimiut og 
Ilulissat

• Oprydningsdagen fik stor 
medieopmærksomhed med flere indslag i 
radio og TV

Naalakkersuisuts strategier og målsætninger 

for folkesundheden 2013-2019

Inuuneritta II

2013-imiit 2019-imut innuttaasut peqqissuunissaannut Naalakkersuisut 

periusissaat anguniagaallu  

Inuuneritta II
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‘Clean Greenland – Green Companies’
Andet år i det treårige miljøprojekt er forløbet efter 
projektplanen:

• Indgåelse af aftale med ny miljøfaglig 
konsulent

• Afholdelse af workshop med fokus på særlige 
grønlandske miljøindsatsområder

• Gennemførelse af interviews med alle 
deltagende virksomheder med henblik på 
cases til Magasinet ”Fremskridt og resultater i 
Clean Greenland – Green Companies, På vej 
mod et mere rent Grønland”

• Udarbejdelse af ovenstående magasin, som 
distribueres i februar 2015.

• To møder med alle syv deltagende 
virksomheder afholdt med fokus på fremskridt i 
projektet

• Gennemført to gå-hjem-møder med WWF 
Verdensnaturfonden repræsenteret ved hhv. 
Generalsekretær Gitte Seeberg og Klima- og 
miljøchef John Nordbo

• Gennemført to gå-hjem-møder med 
departement for Miljø og Natur. Se også under 
’partnerskaber’

Uddannelse og kompetenceudvikling
Som en opstart på det prioriterede fokusområde 
’Uddannelse og kompetenceudvikling’, har CSR 
Greenland iværksat udviklingen af et samarbejds-
projekt mellem virksomheder og offentlige aktø-
rer inden for uddannelse. Dette er, hvor langt vi 
nåede i 2014:

• Afholdelse af fire fokusgruppeinterviews for 
interesserenter

• Afholdelse af to workshops for 
medlemsvirksomheder med det formål at 
videreudvikle og definere af 4 konkrete 
projektforslag

• Projektet ’Virksomhederne ud i skolerne 
– skolerne ud i virksomhederne’ er blevet 
prioriteret i CSR Greenlands bestyrelse blandt 
fire foreslåede projektforslag

• Afholdelse af interessentmøde med Lærernes 
fagforening IMAK

• Dialog med Kommuneqarfik Sermersooq og 
Qeqqata Kommunia

Inklusion og det rummelige 
arbejdsmarked
CSR Greenland og Kommuneqarfik Sermersooq 
har taget en indledende dialog vedrørende part-
nerskaber på området inklusion og det rummelige 
arbejdsmarked: 

• På det rummelige arbejdsmarked forventes 
dialogen at resultere i et tættere samarbejde 
mellem kommunen og CSR Greenlands 
medlemmer

• Afholdelse af to workshops i samarbejde 
med Kommuneqarfik Sermersooq med fokus 
på ansættelser på særlige vilkår og konkret 
samarbejde om at få flere i job

 ÷ Der er ikke indgået særskilt partnerskabsaftaler 
på området. 

Tværgående kommunale partnerskaber
Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia har 
taget initiativ til regionalt forankrede bæredygtig-
hedsindsatser, hvor CSR Greenland fungerer som 
sparringspartner, kontaktformidler og facilitator. De 
indgåede kommunale partnerskaber med Qe-
qqata Kommunia og Kommune Kujalleq er vedli-
geholdt med CSR Greenlands besøg. 

• Qeqqata Kommunia: CSR Greenland har 
afholdt CSR-kursus, interessentmøder og 
lavet interviews til det nye magasin ’CSR i 
Grønland 2015 – viden, cases og inspiration’ 
med virksomheder i Sisimiut og Ilulissat, der 
blandt andet arbejder med uddannelse og det 
rummelige arbejdsmarked

 ÷ Kommune Kujalleq: Som opfølgning på det 
tidligere arbejde med publikationen ’CSR 
i Sydgrønland’ planlagde CSR Greenland 
samme indsats i Kommune Kujalleq som i 
Qeqqata. Denne indsats blev dog udskudt til 
2015 af hensyn til flere af de store virksomheders 
deltagelse
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Mål 4: Vi skal være forandringsagent 
CSR Greenland ønsker at sætte CSR på dagsor-
denen og drive en positiv udvikling i samfundet. 
Denne indsats indebærer blandt andet offentlige 
møder, kurser og foredrag, hvilket fremgår af re-
sultatlisten for mål 1. Derud over indebærer dette 

mål CSR Greenlands tilstedeværelse i regionerne, 
herunder arrangementer, kurser og dialogmøder, 
som nævnt under mål 3. Hele kommunikationsind-
satsen er i høj grad også en del af dette mål, se 
derfor også mål 5 for opnåede resultater. 

Mål 5: Kommunikationen skal styrkes gennem  
en kommunikationsstrategi og en målrettet indsats
2014 har været et særdeles aktivt år med en mål-
rettet og målbar indsats på kommunikation. Her er 
vores resultater:

• Ansættelse af projektmedarbejder med fokus 
på kommunikation

• Hjemmesiden opdateres med nyheder 
minimum to gange om ugen

• Månedsbreve sendes til alle abonnenter hver 
måned. Antallet af abonnenter er steget med 
knap 20 %

• Alle arrangementer annonceres i medierne

• Antallet af omtaler i online-medier har været 
stærkt stigende til 21 stk.

• Otte avisartikler med omtale af CSR Greenland 

• CSR Greenland har været med i fire TV- og et 
radioindslag

• CSR Greenland har afgivet høringssvar på tre 
offentlige høringer

• Gennemført øget kontakt til GA-medlemmer 
blandt andet gennem telefonisk kontakt 
til alle GA-medlemmer i Ilulissat og Sisimiut 
samt opfordring til GAs regionsformænd og 
bestyrelse om at blive abonnent på CSR 
Greenlands månedsbrev

• En ny hjemmeside er udarbejdet og 
lanceres i januar 2015.

• E-magasinet ’Strategisk sundhedsledelse 
– inspiration til grønlandske virksomheder’ 
er udkommet i første udgave. Udvikles 
løbende.

• Magasinet ’CSR – virksomhedernes 
samfundsansvar i Grønland’ er 
udarbejdet og distribueres i februar 
2015

• Magasinet ’Clean Greenland – Green 
Companies, strategisk miljøledelse i syv 

grønlandske virksomheder’ er udarbejdet og 
distribueres i februar 2015.

Derud over har CSR Greenland repræsenteret 
Grønland i FN Global Compacts Nordiske Net-
værk som national koordinator for de grønlandske 
virksomheder og styregruppemedlem. CSR Green-
land deltager således i styregruppemøder og de 
to halvårlige netværksmøder, der i 2014 fandt sted 
i Stockholm og Oslo.
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Mål 6: Professionalisering af administration  
og effektiv økonomistyring
CSR Greenland har udvidet sine aktiviteter og 
sekretariatsfunktion, hvilket har stor betydning for 
vores daglige drift. Dette stiller også krav til vo-
res evne til at indhente projektfinansiering samt 
økonomistyring generelt. Vi har således brugt en 
del tid på at effektivisere dokumenthåndtering, 
administrative procedurer og processer og profes-
sionalisere den økonomiske opfølgning i sekretaria-
tet. Denne særlige indsats har medført flg.:
• CSR Greenland har udviklet en medlems- og 

aktivitetsdatabase
• Implementering af ny finanskontoplan 

gennemført
• Billeddatabase opbygget
• Ugentlige sekretariatsmøder afholdes

• Strategi for 2015-2017 udarbejdet, herunder 
revision af vision, mission, formål og værdier

• Budget og handleplan for 2015 godkendt i 
bestyrelsen

• Udarbejdet en oversigt over danske, 
grønlandske og internationale fonde, 
udarbejdet materiale til fondsansøgninger 
og afholdt møde med blandt andre Villum-
fonden.

• Projektliggørelse af handleplan og systematisk 
ansøgning om projekt-finansiering har tilført 
foreningen projektfinansiering på kr. 359.000,- i 
2014

• Stram økonomisk styring gennemført

Lidt om regnskabstallene
Årsregnskabet for 2014 viser et mindre overskud 
på 86 t.kr. mod et budgetteret underskud på 500 
t.kr., og et underskud i 2013 på 114 t.kr. Det positive 
resultat skyldes, at der indeværende år har været 
en stigning i omsætningen på 739 t.kr i forhold til 
2013, som følge af øget fokus på og mere realistisk 
brugerbetaling til CSR Greenlands konference og 
kurser, højere grad af projektfinansiering samt øget 
tilskud fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond og 
Grønlands Arbejdsgiverforening. Eksterne omkost-
ninger er reduceret med 439 t.kr. i forhold til 2013. 
Det skyldes dels en generel stram og effektiv øko-
nomistyring samt færre projektrelaterede udgifter 
og nedsat rejseaktivitet. Dels har nogle lønudgifter 
været udgiftsført under eksterne omkostninger i 
2013. 

Vores økonomiske fundament
Vi skal forbedre vores indtægtsgrundlag fra 1.900 
t. DKK i 2014 til 2.520 t. DKK. i 2016, grundet et langt 
højere aktivitetsniveau, som kræver flere persona-
leressourcer. Dette kræver fokus på: 
• Tilgang af medlemmer
• Projektstøtte til større projekter fra bl.a. 

udenlandske fonde
• Projektstøtte til mindre projekter fra 

medlemsvirksomheder
• Fortsat fokus på økonomisk balance på 

de brugerbetalte aktiviteter som kurser og 
konferencer

• Effektiv økonomistyring
• Projektstøtte fra medlemsvirksomheders 

samarbejdspartnere
• Fundraising via større fonde til drift og udvikling 

af foreningen

Diversity in the workplace benefits everyone Getting people into work has an impact far beyond the immediate economic 

benefit to individuals who move off unemployment  

 

OPINION  Work, it’s more than just a job  
July 16, 2014 - 7:41am - By Lotte Frank Kirkegaard & Anne Mette 

Christiansen  
Share this article Share on facebookFacebook Share on google_plusone_shareGoogle Share on 

twitterTwitter Share on emailMail  iAbout Press releases As part of our continuing efforts to bring you as much information about our region as possible we offer readers a 

press release service that allows private firms, public agencies, non-governmental organisations and other groups 

to submit relevant press releases on our website. 

All press releases in this section are published in their full length and have not been edited. 
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De 

vigtigste 
temaer

DRIVE
• Sundhed 

• Miljø 

Inden for disse områder skal vi 

fastholde og udvikle vores 

partnerskaber og projekter, men 

ikke udvide vores indsats markant. 

Kommunikationen om og 

fremdriften i partnerskaber 

projekter skal fastholdes.

UNDERSTØTTE
• Antikorruption

• Børn og Unge 

Inden for disse områder skal vi have 

en faciliterende rolle. Vi støtter de frivillige 

organisationer med viden og bygger bro 

mellem organisationerne og virksomhederne. 

Indsatser organiseres via 

organisationerne selv; Transparency 

International Greenland, 

IVÆRKSÆTTE
• Det rummelige 

arbejdsmarked og beskæftigelse

• Uddannelse og kompetenceudvikling

Inden for disse områder skal vi være 

igangsættere og arbejde med at sætte 

de to områder på dagsordenen blandt 

virksomhederne og det offentlige samt 

synliggøre fordelene ved partnerskaber 

og samarbejder på tværs af den 

offentlige og private sektor.
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STRATEGI 2015-2017
CSR Greenlands bestyrelse har i 2014 formuleret en ny vision samt 
vedtaget ’Strategi for 2015 – 2017’, som i endnu højere grad end 
tidligere understreger vigtigheden af en tæt kobling mellem sam-
fundsansvar og forretning og af partnerskaber og samarbejder på 
tværs af sektorer.

Vision
”CSR Greenland går foran for at skabe en socialt, økonomisk og 

miljømæssigt bære dygtig udvikling i Grønland gennem fokus på 
virksomhedernes samfundsansvar og gennem innovative part-

nerskaber 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 medlemsvirksomheder til at arbejde syste-
matisk med CSR”.

CSR Greenlands Strategi 2015-2017 bygger i store træk 
videre på ’Strategi 2014’. De væsentligste CSR-temaer fra 

2014 er således videreført i ’Strategi 2015-2017’;

’Strategi 2015-2017’ findes i sin helhed på CSR Greenland 
hjemmeside www.csr.gl. 

De 

vigtigste 
temaer

DRIVE
• Sundhed 

• Miljø 

Inden for disse områder skal vi 

fastholde og udvikle vores 

partnerskaber og projekter, men 

ikke udvide vores indsats markant. 

Kommunikationen om og 

fremdriften i partnerskaber 

projekter skal fastholdes.

UNDERSTØTTE
• Antikorruption

• Børn og Unge 

Inden for disse områder skal vi have 

en faciliterende rolle. Vi støtter de frivillige 

organisationer med viden og bygger bro 

mellem organisationerne og virksomhederne. 

Indsatser organiseres via 

organisationerne selv; Transparency 

International Greenland, 

IVÆRKSÆTTE
• Det rummelige 

arbejdsmarked og beskæftigelse

• Uddannelse og kompetenceudvikling

Inden for disse områder skal vi være 

igangsættere og arbejde med at sætte 

de to områder på dagsordenen blandt 

virksomhederne og det offentlige samt 

synliggøre fordelene ved partnerskaber 

og samarbejder på tværs af den 

offentlige og private sektor. FORVENTNINGER 2015
Inden for disse CSR-temaer arbejder CSR Green-
land på fire indsatsområder, hvortil vi har flg. for-
ventninger i 2015;

Partnerskaber og projekter mellem virksomheder, 
det offentlige og civilsamfund
CSR Greenland vil arbejde for, at nuværende så 
vel som nye partnerskaber og projekter drives og 
udvikles inden for de valgte strategiske områder.

Aktiviteter og videndeling med medlems
virksomheder og assistance til CSRindsatser
CSR Greenland vil udvikle ydelser, der har forret-
ningsrelevans og hermed understøtter og styrke 
grønlandske virksomhedernes bidrag til en bære-
dygtig udvikling i samfundet

Dialog med det offentlige i  
Forum for Samfundsansvar
CSR Greenland ønsker at videreudvikle ’Forum for 
samfundsansvar’, som er CSR Greenlands tæn-
ketank med fokus på, hvordan det offentlige og 
private kan arbejde sammen om at skabe nye, 
gode løsninger for Grønland. 

Forandringsagent gennem  
kommunikation og dialog
CSR Greenland vil sætte en dagsorden for CSR-
debatten og påvirke til en bredere forståelse for 
CSR-relaterede temaer.
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Bestyrelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret  
1. januar - 31. december 2014 for CSR Greenland.

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 25. februar 2015 

Bestyrelse

Brian Buus Pedersen Martin B. Kviesgaard
Bestyrelsesformand Næstformand

Susanne Christensen  Henrik Leth 

Julia Pars Mikael Thinghuus
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i CSR Greenland
Vi har revideret årsrapporten for CSR Greenland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2014, der omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 
og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 yder-
ligere 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 vurdering, her-
under 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 her-
med er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke 
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision om-
fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledel-
sens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag 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 2014 samt af resultatet af foreningens aktivite-
ter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven.

Nuuk, den 25. februar 2015 

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter A. Wistoft
statsautoriseret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse 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 fremti-
dige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.

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 forenin-
gen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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 for-
udsigelige 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 indreg-
nes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter kontingenter, fonds-
midler, tilskud og andre projektrelateredeindtæg-
ter som indregnes i det regnskabsår indtægterne 
vedrører. 

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

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostnin-
ger 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 forventede 
tab.

Likvider
Likvidebeholdninger omfatter bankindeståender

Modtagne forudbetaling fra kunder
Modtagne forudbetaling fra kunder omfatter be-
løb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for 
levering af den aftale ydelse. 

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse og balance 2014 

Resultatopgørelse for 2014: uddrag af den officielle årsrapport

2014 2013

kr. t.kr.

Nettoomsætning 2.065.952 1.326

Andre eksterne omkostninger (1.000.729) (1.440)

Personaleomkostninger (979.359) 0

Driftsresultat 85.864 (114)

Øvrige finansielle indtægter 589 0

Årets resultat 86.453 (114)

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år 86.453 (114)

86.453 (114)
   

Balance pr. 31.12.2014
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 113.152 7

Andre tilgodehavender 1.744 0

Tilgodehavender 114.896 7

Likvide beholdninger 320.896 33

Omsætningsaktiver 435.792 40

Aktiver 435.792 40

Kapitalindestående primo 9.964 124

Overført overskud og underskud 86.453 (114)

Egenkapital 96.417 10

Modtagne forudbetalinger fra kunder 200.000 0

Anden gæld 139.375 30

Kortfristede gældsforpligtelser 339.375 30

Gældsforpligtelser 339.375 30

Passiver 435.792 40

Egenkapitalopgørelse for 2014
Kapitalindestående primo 9.964 123

Årets resultat 86.453 (114)

96.417 10
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Tak for samarbejdet i 2014!
• 4DynamicRelations

• Air Greenland 

• Arctic Group A/S 

• A/S Boligselskabet INI 

• BDO Scanrevision 

• Blue Water Shipping A/S 

• BMN Company ApS.

• COWI

• Deloitte  

• EY Grønland 

• Godthåb Transportservice 

• Greenland Petroleum Services

• Grønlands Arbejdsgiverforening

• GrønlandsBANKEN

• Grønlands VVS ApS

• Greenland Minerals and Energy

• INA:NUNA

• Inu:IT 

• Inuplan A/S

• ITTU.NET

• Kalaallit Forsikring 

• Katuaq 

• KNB

• KNI A/S 

• KompetenceKompagniet 

• Mælkebøtten 

• Nukissiorfiit

• Nuna Advokater 

• Nuup Bussii 

• Permagreen Grønland A/S 

• Polar Seafood A/S 

• Rambøll Grønland A/S 

• Royal Arctic Line 

• Royal Greenland A/S 

• Stark A/S

• Suliplus HR consult

• TELE Greenland A/S  

• True North Gems 

• Ulo Rengøring & Service ApS

• Vinslottet A/S

ADVOKATER

EQQARTUUSSISSUSERISUT

LAW FIRMNUNA
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Uddrag af CSR Greenlands 
årsbrev 2014.  
Hele årsbrevet kan down-
loades på: www.csr.gl 



CSR Greenland sekretariatet

c/o Grønlands Arbejdsgiverforening

Jens Kreutzmannip Aqq. 3 · Postboks 73

3900 Nuuk · Grønland

Telefon: +299 36 37 16

www.csr.gl


